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pappers tidningen: 12 euro. Tidsbestämd årspre-
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Vill du  
annonsera i  
SOS Aktuellt?

Helsidesannons:  
400 euro 
Halvsida: 200 euro 
1/4 sida: 100 euro 
Kontakta:  
044-555 4388 
(Andersson)  
eller 0500-418 272 
(Gustafsson).

Donationer mottages 
med tacksamhet. 
Finlands Svenska 
Handikappförbund, 
Aktia 
405540-232494.

1. Beställ via internet. 

a) Skicka e-post till sospren@fduv.fi 
med ditt namn, din adress och ditt 
telefonnummer. 

b) Fyll i prenumerationsblanketten 
påwww.sosaktuellt.fi 

2. Eller ring 044-555 4388, eller 
Handikappförbundet 0500-418 272

Somliga behöver mer 
för att få lika mycket

Utgivning och prenumerationer 2009

Redaktörens ord

Den 2 mars 1997 
sammanstrålade 
en grupp blivan-
de informatörer 

på kurscentret i Högsand 
för att under ledning av 
”muminmamman” Margit 
Lindeman lära sig att 
berätta om sina funktions-
hinder. Stämningen var 
försiktigt avvaktande men 
sedan vi kommit igång 
framför videokameran och 
kritiskt lärt oss granska 
varandra började vi så små-
ningom förstå hur man 
ser på oss utifrån. Insikten 
ledde till en samhörighet 
som växte sig allt starkare 
ju längre tiden led, och 
innan vi skiljdes åt, så öns-
kade vi manifestera detta 
på något sätt. Resultatet 
blev ett pressmeddelande 
som lydde enligt följande;

”Somliga behöver mer för 
att få lika mycket”

”Vår målsättning är att upp-
häva fördomar oss handikap-
pade emellan och gemensamt 
arbeta för alla handikapp-
gruppers intressen. Vi kräver 
och förutsätter att utveck-
lingsstörda, att personer med 
psykosociala problem, kroniskt 
sjuka (till exempel reumatiker, 

diabetiker och ms-sjuka), samt 
personer som handikappats på 
grund av ålder, skall åtnjuta 
samma rättigheter som andra 
handikappade. Någon särskild 
lag som till exempel omsorgs-
lagen behövs inte. Detta krav 
berör bland annat rättigheter 
till hjälpmedel, ersättningar 
och personlig assistans.”

Idag, över 10 år senare, 
håller vår dröm om en 
solidarisk framtid på att 
förverkligas. I september 
2009 är det nämligen me-
ningen att den nya handi-
kapplagen som strävar till 
att omfatta alla funktions-
hinder på lika villkor skall 
träda i kraft. 

För oss informatörer 
i Come On 2000-pro-
jektet, och senare 
inom Finlands Svenska 
Handikappförbund, har  
”Högsandsmanifestet”   
fungerat som en genomgå-
ende röd tråd i all  verk-
samhet. Detta både på gott 
och ont. På ont särskilt då 
möjligheten till ett gemen-
samt verksamhetscenter 
dök upp i sekelskiftet. Med 
sin vildvinsklädda fasad, 
monumentala entré och 
festsal med fönster i flera 

våningar for euforin kring 
Franzenia i Berghäll mitt 
i Helsingfors helt iväg 
med oss. Kanslierna skulle 
ockupera de övre våning-
arna. Terapin och annan 
kundverksamhet botten-
våningen. Men så gick det 
nu inte! För att tala i troll 
så hade Muminmammans 
trygga  hamn på Högsand 
bara tinat upp oss in-
formatörer som lekte i 
vår egen lilla trädgård. I 
stora världen drog Morran 
omkring. Förutom till ett 
sporadiskt handikappoli-
tiskt samarbete var många 
av våra finlandssvenska 
handikapporganisatio-
ner inte alls redo för att 
låta sig identifieras desto 
närmare med varandra. För 
oss informatörer från olika 
handikappgrupper som nu 
hade blivit vänner kändes 
detta helt obegripligt. 

Efter att ha samlats i 
riksdagshuset och or-
ganisationerna hade 
diskuterat sina menings-
skiljaktigheter hölls den 
första Generalförsamlingen 
år 2004. Resultatet blev 
det årligen återkom-
mande arbetet kring en 
gemensam handikap-

politisk strategi  för hela 
Svenskfinland. Arbetet 
har redan gett resultat. 
Handikappförbundets juri-
diska ombud har redan en 
längre tid skrivit utlåtan-
den som vederbörligen un-
dertecknade representerar 
våra gemensamma handi-
kappolitiska ställnings-
taganden i många av de  
lagstiftningsfrågor som nu 
är under beredande. I bästa 
fall kunde en ökad organi-
serad uppslutning kring 
handikappförbundet  ytter-
ligare intensifiera samarbe-
te med ministerierna så att 
vi kunde fungera som en 
gemensam remissinstans 
för samtliga funktions-
hindrad i Svenskfinland i 
framtiden.

Tillsammans blir vi hörda.

Ulf Gustafsson
Generalsekreterare
Finlands Svenska 
Handikappförbund

Tack för ett fint 
jubileumsrikt år!
Kära vänner av SOS 
Aktuellt! Det har minsann 
varit ett jubileumsfyllt år 
och ännu heller är det inte 
slutfestat förrän det nya 
året skålats in. Förutom 
de pigga pensionärerna, 
Finlands svenska social-
förbund som fyllt 80 och 
Invalidförbundet som har 
firat sina 70, så har också 
junioren, tidningens be-
skyddare, Finlands Svenska 
Handikappförbund firat 
sina 10 år på nacken 
samtidigt som General-
församlingen 2008 hölls. 
Det var fint att se att så 
många representanter av 
våra förbund och fören-
ingar hade möjlighet att 
samlas under samma tak. 

Förhoppningsvis slår några 
av oss ihop sina påsar även 
på det helt fysiska planet, 
det vill säga ett gemensamt 
hus eller gemensamma 
utrymmen, inom en snar 
framtid. Ett eget hus har 
länge varit högst uppe på 
önskelistan för åtmins-
tone Finlands Svenska 
Handikappförbund.

Så här i recessionstider vill 
man ogärna spekulera om 
den ekonomiska framti-
den. Världen är minst sagt 
satt i svajning och medier-
nas dystra nyheter piggar 
inte direkt upp i ösregnet 
utanför fönstret. Mörka 
budskap från olika håll 
och kanter ger ingen fram-

tidstro och de oroväck-
ande negativa vibbarna 
om att Penningautomat-
föreningens kassa sinar får 
kanske SOS Aktuellts huvu-
den att rulla. Det återstår 
att se men vi hoppas på 
fortsatt förtroende på alla 
plan. Tack i alla fall för de 
frikostiga medlen hittills. 
Vi tror på vår produkt och 
kan knappt bärga oss att få 
fortsatt finansiering så vi 
kan fortsätta med arbetet 
med vår nya webbsida. För 
om inte vi tror på vårt eget 
projekt vem skall då göra 
det? En sak som jag saknar 
i dagens Finland är tilltron 
på vårt eget folks resurser. 
Det är ingenstans i världen 
så svårt att lansera en ny 
produkt, tjänst eller design 
som i det här landet. Alla 
dörrar är stängda och 
ingen finansiering finns 
att tillgå om du inte har 
ett tungt namn eller anrikt 

företag att falla tillbaka 
på. Var är alla unga nya 
innovativa företagare? 
Nå, eftersom ingen tror 
på dem så balanserar de 
antagligen på konkursens 
brant medan de jobbar 
som djur för att få ett 
tungt namn bakom sig so 
sedan kan öppna dörrar. 
Om man exempelvis ser 
på en konkret sak som 
modebranschen i Sverige 
så har de tiotals interna-
tionellt erkända mode-
företag som dessutom 
är börsnoterade. Hälften 
av dessa drivs av unga 
förmågor. Motsvarande 
siffror i Finland är skratt-
retande. Grovt sagt har vi 
Marimekko, Ivana Helsinki 
och ingenting mer att 
komma med i samma 
bransch. Det är sorgligt 
men jag vägrar tro att vi i 
Finland är sämre på kreati-
vitet än resten av världen. 

Så problemet måste ju 
ligga i mentaliteten. 

Trots att det är ren idioti 
att avge nyårslöften så 
skadar det inte om de 
inflytelserika i det här 
landet gav ett enkelt litet 
löfte om att från och med 
nu också våga ta chansen 
och satsa på en liten okänd 
förmåga. Ett litet företag 
med innovation och energi 
att föra världen framåt. 
Och inte bara lyfta fram 
de som redan sitter mjukt 
i sina bekväma stolar. Vi 
vill ha utveckling! Om man 
inte satsar så kan man inte 
vinna! Lycka till alla ni 
som ännu är osynliga för 
omvärlden, vår tid kom-
mer nu.

God jul och gott nytt år
Daniela Andersson
Redaktionschef, SOS 
Aktuellt
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Mikael Sjövall är ivrig att ge sig i kast med frågorna som gäller Finlands Svenska Handikappförbund.

Text&bild: Daniela Andersson

En lagändring som 
funktionshindrade 
väntat på och arbetat 
för i över 10 år ligger 
just nu i riksdagen 
för behandling. Det 
är många, inklu-
sive Finlands Svenska 
Handikappförbund rf.,  
som sitter och  håller 
tummarna för att 
jultomten i år skall 
komma med den 
julklapp som funnits 
med på önskelistan 
under flera års tid; 
rätten till personlig 
assistans. Godkänner 
riksdagen lagförslaget 
handlar det om en av 
de största lagändring-
arna inom handikapp-
sektorn på 20 år. 

Det har varit en 
lång process och 
den har krävt 
hårt arbete och 

kommer att kräva det 
också i fortsättningen. Allt 
kommer inte på en gång 
utan förbättringarna sker 
etappvis. Den har med 
andra ord inte varit lätt 
men visst har den haft sina 
fördelar. Från och med 
självständighetsdagen ifjol 
har de finländska han-
dikapporganisationerna 
gått ut med att detta är 
vår gemensamma kamp. 
Itsenäisyys vammaisille-
kampanjen ( de funktions-
hindrades självständighet 
– kampanjen) startades 
med en tyst demonstration 
på Senatstorget i samband 
med självständighetsda-
gens gudstjänst 6.12.2007. 
Den 14.10.2008 överläm-
nandet representanter 
från Handikappforum 
en adress till riksdagens 
talman Sauli Niinistö och 
riksdagsgruppernas ordfö-
randen med budskapet att 
också gravt funktionshin-
drade har rätt till självstän-
dighet och till att delta och 
vara med i olika skeden 
och händelser under livets 

Kommer tomten med 
den efterlängtade 
julklappen?

gång. Adressen stöds av 
35 000 personer.  

Till att börja med har han-
dikapporganisationerna i 
Finland arbetat för att få 
subjektiv rätt till personlig 
assistent. Under åren har 
det skett förändringar och 
i det förslag som nu ligger 
i riksdagen föreslås det att 
personlig assistans skall bli 
en serviceform som kom-
munerna har särskild skyl-
dighet att ordna för gravt 
funktionshindrade om 
lagens alla krav uppfylls. 
Vad är då skillnaden mel-
lan detta och subjektiv rätt 
till personlig assistent? Den 
subjektiva rätten begränsas 
till gravt funktionshin-
drade.  Personlig assistans 
är inte lika med personlig 
assistent. Personlig assis-
tans kan vara en kombina-
tion av olika serviceformer, 
exempelvis personlig 
assistent, hemtjänst och 
hemsjukvård. 

Minister Paula Risikko 
presenterade grundligt 
regeringens lagförslag och 
lagförslagets knepighe-
ter när det första gången 
debatterades i riksdagen 
(16.10.2008). Hon avslutade 
sitt anförande med att 
titta upp mot läktaren där 
ett flertal representanter 
från handikapporganisa-
tionerna satt samtidigt 
som hon visade tummen 
upp för lagförslaget. De 
efterföljande anförandena 
och kommentarerna från 
olika riksdagsledamöter 
var i överlag också posi-
tiva. I skrivandets stund 
har hörandena i utskotten 
avslutats och utskottsbe-
tänkandena utformas. 

Vad mer innehåller då lag-
förslaget och vilka är kne-
pigheterna? Det föreslås 
alternativa sätt att förverk-
liga personlig assistans, 
antingen kan den funk-
tionshindrade fungera som 
arbetsgivare såsom nu eller 
alternativt kan servicen 
verkställas med servicesed-
lar eller som köptjänst. Det 

är positivt att det enligt 
förslaget är behovet och 
inte diagnosen som skall 
avgöra huruvida en person 
är berättigad till personlig 
assistans. Av detta följer att 
kretsen av dem som kan 
beviljas personlig assistans 
utökas, exempelvis till 
personer med autism och 
personer med utvecklings-
störning. En annan positiv 
sak är att timgränsen som 
föreslås endast berör fritid, 
samhälleligt engagemang 
och upprätthållande av 
sociala kontakter, inte 
dagliga sysslor, studier och 
arbete.  Knepigheter som 
lyfts fram är bland annat 
begränsningen och tolk-
ningen av gravt funktions-
hindrad, assistenternas 
arbetsförhållanden samt 
gränsdragningen mellan 
åldringsvården och när-
ståendevården. En del av 
knepigheterna har kanske 
löst under utskottsbehand-
lingarna medan tiden får 
utvisa hur andra löses.

Förutom förslaget om 
subjektiv rätt till person-
lig assistans innehåller 
förslaget till lagändringar 
av handikappservicelagen ( 
lag om service och stöd på 
grund av handikapp) också 
två andra ändringsförslag. 
För det första, en stärkning 
av serviceplanens ställ-
ning och för det andra, 
att specialomsorgslagen 
(lagen om specialomsorger 
om utvecklingsstörda) blir 
sekundär i förhållande till 
handikappservicelagen. 
Dehär två förslagen är ock-
så mycket efterlängtade. 

Projektet Juridiskt ombud 
kommer under år 2009 
att ordna seminarier om 
personlig assistans i olika 
delar av landet. Mera infor-
mation publiceras bland 
annat på hemsidan,  
www.handikapp.fi.

Fridfull jul!

Ulrika Krook

många som  möjligt är på ett 
och samma ställe löser redan 
många problem. 

– Det blir virtuell slagsida 
på det hela. Utmaningen är 
att få mer bredd och vi är på 
god väg om redan FDUV och 
handikappförbundet kom-
mer under samma tak som 
planerat. 

Lobba mera!

Mikael Sjövalls tredje käpp-
häst är lobbyverksamhet.

– Det bör ske som ett resultat 
av gemensamma nämnare, 
exempelvis ett projekt, och 
samarbete. Jag hoppas jag 
kan fungera som bollplank 
för peronalen.

Då det gäller SOS Aktuellt så 
är Sjövall som mediearbetare 
enormt engagerad och kom-
mer att berika varje nummer 
med en kolumn. Trots att 
framtiden ännu är oviss så 
ser han framåt.

– Jag hoppas att vi lyckas 
rädda pappersversionen av 
SOS Aktuellt och att vi kan 
vidareutveckla SOS Aktuellts 
webbtidning så att den också 
kan fylla till exempel de syn-
skadades behov.

– Man tror ofta att webben 
blir billigare men det är inte 
alltid så. 

De finlandssvenska fonderna 
kunde bära sitt ansvar också 
i den här frågan.

– Om man har råd att stöda 
Papper så..., säger Sjövall med 
ett skratt. 

Rättvisa och minoriteter 
har alltid engagerat Mikael 
Sjövall. 1998 fick han 
första gången upp ögo-
nen för Finlands Svenska 
Handikappförbund via 
ett projekt kring han-
dikapperspektiv i bi-
ståndsverksamhet vid 
utrikesministeriet. Och 
så lärde han känna Ulf 
Gustafsson. Nu är han  
handikappförbundets  
nya ordförande.

Finlands Svenska Handikap-
förbunds nya ordförande heter 
alltså Mikael Sjövall i och med 
att förbundets förra ordförande 
Nils Torvalds går vidare då han 
enhälligt valdes till styrelse-
ordförande för FDUV tidigare i 
höstas. 

– Jag är ingen tungviktare i 
sammanhanget men hoppas 
på respons i frågor som de 
anställda och involverade ser 
som utmaningar. Jag lovar 
lyssna och vill gärna också höra 
av medlemsförbunden, säger 
Sjövall.

Sin roll som ordförande vill 
han att skall vara samord-
nande och koordinerande.

– Jag vill företräda alla med-
lemsorganisationer och inte 
bara en viss organistation.

Som före detta miljö aktivist 
gillar Sjövall raka rör. Jobbet 
till vardags som kommu-
nikationschef på Nordiska 
Miljöfinansieringsbolaget, 
NEFCO, handlar om att syn-
liggöra de miljöinvesteringar 
som bolaget gör i de nordiska 
närområdena. NEFCO för-
verkligar mycket av det som 
aktiviströrelser förespråkar 
men med lagliga medel och 
mindre uppståndelse. Han 
har även arbetat som flyk-
tingassistent för asylsökande. 
Det är ofattbart att flyktingar 
och invandrare måste kämpa 
för grundläggande saker än i 
denna dag.

Litenheten ett  
bekymmer

Problemet med finlandssven-
ska organisationer generellt 
är att de är för små på det 
nationella planet. Sjövall drar 

sig upprört till minnes över 
hur till exempel den finlands-
svenska miljöorganisationen 
Natur och Miljö blivit bort-
glömt i många konferenser 
och möten för finska miljö-
organisationer då myndighe-
terna stod som arrangör.

– Språket är viktigt för han-
dikappförbundets medlem-
mar. Det egna modersmålets 
betydelse är av ännu större 
vikt och accentueras för till 
exempel utvecklingsstörda, 
människor med psykoso-
ciala handikapp eller sådana 
som använder det svenska 
teckenspråket, därför behövs 
handikappförbundet som 
garant och förespråkare.

Han vill att handikappför-
bundet skall bli synligare och 
eftersom han jobbat mycket 
med media så besitter han 
en del erfarenhet. Aktivisten 
i Sjövall gör sig synlig då han 
lovordar handikapporganisa-
tionernas demonstration som 
hölls på senatstorget ifjol.

– Det var himla bra! 
Manifestationer och jävlara-
namma-aspekter är alltid bra!

Mediasynlighet är givetvis 
en av hans käpphästar men 
eftersom medlemmarna är så 
få så blir intressebevakning-
en inte så effektiv som man 
skulle önska. 

– Vi kommer aldrig att få 
samma status i ödesfrågor 
som till exempel invalidför-
bundet har. Därför är det 
viktigt att sträva åt samma 
håll. Det ger mer tyngd än att 
en hel uppsjö av aktörer som 
alla stretar åt olika håll.

Kassakistan

Sjövalls andra käpphäst är 
fundraising det vill säga pen-
ninginsamling. Det gäller att 
få klirr i kassakistan.

– RAY signalerar att peng-
arna sinar. Vi måste kunna 
bredda vår inkomstbas och 
satsa på proaktiv fundraising. 
Handikappförbundet kunde 
fungera som katalysator och 
utbilda medlemsförbunden 
i sådan insamlingsverksam-
het som har gynnat andra 
finländska medborgarorgani-
sationer. De finlandssvenska 
handikapporganisationerna 
har mycket att lära av takor-
ganisationen Vala r.f. som har 
vinnlagt sig om att utveckla 
denna fundraisingsektorn i 
NGO-världen i Finland.

– Grundförutsättningen är 
att få fler ben att stå på.

En annan sak som ger 
synlighet är att återuppta 
informatörprojektet som 
handikappförbundet ledde 
med gott resultat för några 
år sedan. 

– Finlands Svenska 
Handikappförbund borde 
kunna motivera mervärdet 
med en takorganistaion, dels 
via utbildningar, lobbyverk-
samhet, det juridiska ombu-
det etc. Ju mer vi producerar 
tjänater som gynnar alla de-
sto smidigare är samarbetet.

Det direkta problemet, som 
Sjövall ser det, är att alla 
medlemsorganisatoner är 
fysiskt utspridda. Då så 

Mikael 
Sjövall
Född: 1966 i Åbo.

Familj: Fru, tre döttrar 
och en katt.

Utbildning: Politices ma-
gister från Åbo Akademi.

Karriär: 1992-1998 
redaktör på YLE bland 
annat TV-Nytt, 1998-2001 
attaché/utrikessekretera-
re vid utrikesministeriet, 
2001-2007, pressekre-
terare på Greenpeace, 
är kommunikationschef 
på NEFCO från och med 
september 2007.

På fritiden: Spelar inne-
bandy, fiskar, umgås med 
familjen, läser barnsagor 
och poesi.

Mikael Sjövall ny ordförande 
för handikappförbundet
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Kommun- och service-
strukturreformen, KSSR, 
gäller alla kommuner i 
Finland. I Svenskfinland 
har kommunerna valt 
att tillämpa lagen på 
lite olika sätt. De flesta 
österbottniska kommu-
ner har valt att förbli 
självständiga och bilda 
större samarbetsom-
råden inom social- och 
hälsovården. I Åboland 
och Nyland har man dä-
remot gått in för kom-
munsammanslagningar. 

R
eformen har som 
mål är att säker-
ställa kvaliteten 
och tillgången 
på service och 

kommer också att inverka på 
handikappservicen.

– Ansvaret för handikapp-
servicen kommer att ligga 
hos värdkommunen, men 
i praktiken är det möjligt 
att klienterna inte märker 
så stora konkreta skillnader 
jämfört med tidigare, säger 
Siv Sandberg, kommunfors-
kare och utredningsansvarig 
vid den nya finlandssvenska 
tankesmedjan. 

Bor du i Larsmo, vänder 
du dig med dina frågor till 
socialkansliet eller till den 
servicepunkt som hand-
har handikappservicen i 
Larsmoområdet. Sen slussas 
du vid behov vidare till ex-
empelvis Jakobstad beroende 
på hur man väljer att sköta 
ärendena. 

Text: Johanna Wikgren-Roelofs
Bild: Ur Siv Sandbergs officiella fotoalbum

Kommunsammanslagningar  
och utökat samarbete

Vad händer med 
handikappservicen 
efter reformen?

– För tjänstemännens del 
borde det i alla fall bli bättre. 
De kommer att backas upp 
av större professionella team 
än tidigare, eller åtminstone 
är det meningen att det skall 
börja fungera så, tillägger 
Sandberg. 

I en större kommun eller 
inom ett större samarbetsom-
råde finns det bättre specia-
liseringsmöjligheter, så att 
vissa personer som tidigare 
handhaft en massa olika 
ärenden nu kan koncentre-
rar sig på till exempel just 
handikappfrågor. Det säger 
sig självt att det här borde 
leda till en ökad kvalitet på 
servicen.

Ekonomiskt sämre tider

En del förespråkare för kom-
munsammanslagningarna 
har i debatternas hetta gett 
löften om att vissa nya tjäns-
ter eventuellt kan skapas för 
att öka kvaliteten på servicen 
i den nya och större kom-
munen. Är det här realistiskt 
nu i dessa globala finanskris-
tider?

– Det är klart att det finns ett 
tryck på rationalisering och 
risken finns att bland annat 
visstidsantällda kan ligga illa 
till. En del planer gällande 
utvecklingen av serviceut-
budet kanske också måste 
läggas på is en tid framöver. 
Men det beror självklart 
mycket på kommunens ambi-
tionsnivå. En större kommun 
som Raseborg har större möj-
ligheter än en liten kommun 
som kommun Kimitoön att 
förverkliga sina planer under 
ekonomiskt sämre tider, 
förklarar Sandberg. 

M
in faster var min 
första levande 
kontakt med 
funktionshinder i 

slutet av 1960-talet. Som liten 
grabb grunnade jag inte så 
värst mycket över varför hon 
satt i rullstol. Så var det och så 
skulle det förbli. För mig var 
det minst lika naturligt att hon 
satt i rullstol som att någon 
var vänsterhänt eller att någon 
annan hade glasögon. 

Det var först i tonåren som jag 
blev nyfiken på den finska poli-
oepidemin och hur det kom sig 
att den drabbade min faster, 
som blev förlamad för resten 
av livet i unga år. För henne 
innebar sjukdomen en spolie-
rad karriär som farmaceut och 
ett livslångt beroende av hjälp 
med de vardagliga sysslorna 
där hemma. Stödpersonerna 
var de egna familjemedlem-
marna. Flankstödet från 
myndigheterna lät vänta på sig 
och skyddsnäten hade hål stora 
som hus. Som gravt handikap-
pad gällde det bara att foga sig 
efter tidens melodi.

Då jag i dag följer med debat-
ten kring de gravt handikappa-
des rätt till en egen personlig 
assistent kan jag inte låta bli 
att förvånas över en del unkna 
ekon från 1950-talet. Samtidigt 
som den nya handikapplagen 
sakta men säkert tar form, ver-
kar såväl Kommunförbundet 
som de statliga myndighe-
terna plötsligt vara ovilliga 
att hosta fram de pengar som 
behövs för att trygga systemet 
med personliga assistenter. Och 
inte nog med det. En del debat-
törer insinuerar att rätten till 
en assistent är liktydigt med 
oskäliga krav på lyxlir. 

Därför är det så viktigt att 
vi som jobbar med handi-
kappfrågor kan lägga tyngd 
bakom våra krav med hjälp av 
viljeyttringar som företräder 
gräsrötterna. Det kan handla 
om synlighet i massmedia som 
illustrerar de gravt handikap-
pades vardagliga behov och 
därmed svarar på frågan varför 
de personliga assistenterna är 
så oumbärliga. Men det hand-
lar också om appeller eller 
demonstrationer som signale-
rar att vi menar allvar. 

Det är nämligen appellerna 
som ger handikapporganisa-
tionerna legitimitet och styrka 
då armbrytningen om resurser 
och lagparagrafer pågår. Se 
bara hur de finlandssvenska 
ungdomarna lyckades rädda 
Radio Extrem då slaktkniven 
hängde i luften. Till och med 
Rundradions ledning har med-
gett att de blev överraskade av 
de vilda protester som följde 
planerna på att lägga ned X3M. 

Som inbiten medborgaraktivist 
är jag därför imponerad över 
fjolårets demonstration på 
Senatstorget i Helsingfors som 
samlade aktivister från 16 olika 
handikapporganisationer. För 
att inte tala om den efterföl-
jande kampanjen om den 
subjektiva rätten till personlig 
assistent och den appell som 
redan har mobiliserat över 35 
000 underskrifter. Tillsammans 
är vi starka.

Mikael Sjövall

Mikael Sjövall är ordfö-
rande för Finlands Svenska 
Handikappförbund

Tyngd  
bakom  
kraven

Hon tillägger ännu att det är vik-
tigt att ha förståelse för att mycket 
rör på sig just nu och att det tar 
tid att skapa fungerade större 
helheter. Såväl kommuninvånare 
som tjänstemän och politiker 
måste ha tålamod. Anställda i de 
tidigare kommunerna har ett fem-
årigt anställningsskydd efter sam-
manslagningarna, men efter dessa 
fem år kan man fundera på om 
det finns ett behov av att omförde-
la tjänsterna så att till exempel för 
många kanslisttjänster omvandlas 
till socialarbetartjänster.

Handikappomsorgens  
starka ställning

Handikappomsorgen har över lag 
en stark ställning i Finland, som 
balanserar mellan de strukturella 
intressena och klientperspektivet 
som styrs utgående från princi-
perna om mänskliga rättigheter. 
I Svenskfinland har specialom-
sorgen om utvecklingsstörda 
länge dominerats av Kårkulla 
samkommuns starka och etable-
rad ställning. Men också här kan 
förändringar vara på kommande.

– Jag tror att de nya beslutsfattar-
konstellationerna i de nya kom-
munerna kommer att diskutera 
handikappomsorgen och eventu-
ellt sätta Kårkullas centrala roll 
i gungning. Men det är svårt att 
spekulera, tiden får utvisa, säger 
Sandberg, som i alla fall är över-
tygad om att ansvaret för handi-
kappomsorgen också i framtiden 
kommer att ligga kvar hos kom-
munerna och inte falla på staten. 

Handikappomsorgen är så starkt 
kopplad till andra serviceformer 
på kommunalnivå, däribland skol-
väsendet, hälsovården och fritids-
sektorn, att inga andra alternativ 
är realistiska. 
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Utan vänner, inget Berget, säger Ingrid Eriksson som 
hör till husfolket och bor på området. Hon medverkade 
också i programmet Tid för förändring.

Många är överens 
om att det saknats en 
välfungerande rehabilitering 
för långtidssjukskrivna med 
diagnosen utmattnings-
depression. Helhetssynen är 
nyckelbegreppet i ett nytt 
sätt att  rehablitera som sker 
i sex veckor i rogivande miljö 
på Berget utanför Rättvik i 
Sverige. Sex dagar i veckan är 
schemalagda med individuell 
terapi, gruppterapi, meditation, 
reflektion, vila, natur-
upplevelser och fysisk aktivitet. 
Deltagarna får stöd av landets 
mest renommerade terapeuter 
och dessutom ingår läkare, 
psykologer och fysioterapeuter 
i teamet. Programmet syftar till 
att gästerna, inte patienter, från 
första dagen ska ställa in sig på 
en återgång till arbete.

Med sin programförklaring 
gick radarparet Patricia 
Tudor-Sandahl och Christer 
Sandahl ut till arbetsgivare 
och sjukskrivna eller per-
soner i riskzonen, personer 
som är på väg eller blivit 
utbrända i sitt arbete, per-
soner med stressrelaterad 
ohälsa eller som lider av 
depression.  De hade konsta-
terat att det finns ett stort 
antal människor som är 
långtidssjukskrivna på grund 
av utmattningssyndrom, 
utbrändhet och arbetsrela-
terad depression. Dessutom 
är många som arbetar trötta 
och uppgivna. Det mönst-
ret går igen i alla typer av 
företag och organisationer, 
inte minst inom sjukvården, 
äldreomsorgen, kyrkan och 
andra verksamheter som 
bygger på engagemang och 
intresse för människors hälsa 
och välmående.   

Inspiration till sitt program 
för rehabilitering har paret 

Sandahl hämtat från ett 
norskt program. En veten-
skaplig analys och utvärd-
ering av det har visat på 
goda resultat när det gäller 
återfunnen livsglädje och 
återgång till arbetet. Ett krav 
som kommer att öka. 

Platsen viktig

Platsen valdes med stor om-
sorg för en av grundtankarna 
i programmet är att det är 
viktigt att vistas i en annan 
miljö än den vanliga. På en 
arbetsplats påverkas man av 
varandra och erfarenheten 
visar att negativa upplevelser 
ofta får mer uppmärksamhet 
än positiva, vilket kan bidra 
till att man kommer in i en 
negativ spiral och utbrändhe-
ten smittar av sig. En traditio-
nell kursgård uppfyller inte 
de villkor de ställde, utan de 
letade efter något mer, en 
plats där frågor om mening, 
andlighet och personlig 
utveckling ständigt är när-

varande. Den platsen fann 
de i Meditationsgården vid 
Stiftelsen Berget i Rättvik.

Vid intervjutillfället i Rättvik 
när fyra av sex kursveckor 
är avklarade, är Sandahls 
mycket förtjusta över sitt val. 
Meditationsgården ligger 
naturskönt i ett kuperat 
område och från mitt föns-
ter skymtar Siljan mellan 
träden. Ännu viktigare är att 
här har de funnit den mänsk-
liga och respektfulla miljö de 
sökte. Här råder en lugn dag-
lig rytm som är en läkande 
kraft i sig. Och alla deltagare 
har blivit väl emottagna av 
den förstående personalen. 

– Tvärtemot vad som är van-
ligt i Sverige, är vi övertygade 
om att det är viktigt att för 
en tid kunna lämna den 
omgivning där problemen 
uppstått. Och här har miljön 
en läkande kraft i sig, påpe-
kar Patricia Tudor-Sandahl.

Viktigt program

Programmet föregicks av 
en lång och omsorgsfull 
planering. Idag erbjuds 
människor stöd i olika 
former, främst genom 
läkar- eller kuratorskon-
takt, men också genom 
gruppterapi och andra 
rehabiliteringsinsatser. 
Detta hjälper många, 
men ofta tyvärr inte hela 
vägen. Vid uppföljningar 
av rehabilitering efter ett 
år eller mer, har man vid 
en klinik funnit att antalet 
personer med djup depres-
sion minskade från drygt 
50 till ungefär 25 procent. 
Men vad man också kan 
se, är att andelen med 
måttlig depression ökade. 
Sammanfattningsvis kan 
man säga att traditio-
nella program leder till ett 
minskat lidande hos pa-
tienterna, men att många 
fortfarande inte mår bra 
och har svårt att återfinna 
glädje och meningsfullhet 
i arbetet och i livet. 

Social dimension

Sandahls erfarenhet från 
forskning inom området 
visar att det för en stor 
grupp handlar om en 
djupare problematik, 
som är förknippad med 
en upplevelse av att vara 
vilsen och sakna oriente-
ring i livet. Då behövs ett 
mer omfattande stöd för 
att finna riktning och mål, 
såväl i livet i stort som i 
relation till arbetet. Det är 
frågan om något mer än 
att hantera konflikter och 
krav på jobbet, någon an-
nat än att kunna säga nej 
till ökad arbetsbelastning. 
Det handlar om att finna 
tillbaka till sig själv och till 
botten med grundläggande 
existentiella frågor. Man 
utgick ifrån en helhetssyn 
på människan som omfat-
tar fyra aspekter; nämligen 
den fysiska, hur vi förhåller 
oss till vår kropp och den 
materiella världen, miljön 
och hur vi ser på hälsa 
och sjukdom, den sociala 
dimensionen, förhållandet 
till andra människor, den 
privata världen, vårt förhål-
lande till oss själva och 
”idealvärlden”, förhållande 
til ideal, livs- och världs-
åskådningar, tillvarons 
andliga dimension.

– Min erfarenhet är att 
många existentiella frågor 
dyker upp när man ham-
nar i kris, säger Christer 
Sandahl. När man känner 
sig kränkt, missförstådd 
och besviken på arbetet, 
dyker ofta tvivlet upp: ”Har 

jag något värde”, ”Vad är 
meningen med mitt liv” 
etc. Ibland ger vi också ett 
hårdnande arbetsliv skul-
den för utmattningstill-
stånd, men skyggar för mer 
komplexa förklaringar.

Med vetskap om dessa 
faktorer är målet alltid 
fördjupad självkännedom 
och handlingskraft. Viktiga 
ingredienser i programmet 
är användningen av många 
olika metoder som anpas-
sas till varje enskild person 
med tonvikt på integritet 
och respekt som centrala 
begrepp. Deltagarna går 
igenom frågeställningar 
om sin kroppskännedom, 
att sätta ord på kroppens 
signaler, känslor, tankar, 
värderingar och drömmar. 
I rehabiliteringen ingår 
även individuella samtal, 
meditation och psykotera-
peutiskt arbete, gruppte-
rapi och vila.

Gruppens styrka

I västvärlden känner vi oss 
ofta ensamma och har en 
prestationsbaserad själv-
känsla som gör oss bero-
ende av att få bekräftelse 
av andra. Människorna har 
det tufft idag när vi lever 
i en illusion av individua-
listiska värderingar, som 
skapar oro och överdrivna 
förväntningar som inte 
gör oss lyckliga. Vi blir 
trötta, men biter ihop mer 
och mer. När stressnivån 
är hög, kan sömnproblem 
uppstå och vårt självförtro-
ende minskar eller försvin-
ner. Paradoxalt nog finns 
inga utmattningssyndrom 
i fattiga länder.

Gruppdynamiken är viktig 
för de tio kvinnor som 
deltar i det första program-
met. De är i åldern 45-55 år 
och har varit sjukskrivna 
ett till fyra år, ofta på 
grund av att de jobbat 
för mycket och drabbats 
av utmattningssyndom, 
men också kränkningar på 
arbetsplatsen har förekom-
mit eller andra faktorer 
som lagrats i kroppen 
under en lång tid och blir 
tydligare under en längre 
tidsperiod, då man hinner 
pröva olika ingångar. För 
många har det varit en svår 
resa för det behövs mycket 
eget engagemang och 
energi att få ihop alla bitar. 
De flesta är på god väg.

Före perioden på Berget 
har alla deltagit i en för-
beredelse som börjat med 
att skriva ett brev om sig 
själv, sin situation och sina 
besvär samt varför de vill 

komma med på rehabili-
teringen. Därefter har de 
under en dag fått träffa en 
psykolog och en psykiater. 
Dessutom ingick också be-
sök på Meditationsgården 
för att bekanta sig med 
platsen och dygnsrytmen.

Schemalagda dagar

Alla dagar är schemalagda 
och deltagarna bor på 
Berget hela tiden utom 
en kort period i mitten på 
programmet, då de åker 
hem för att återknyta till 
vardagen. Rutinerna på 
Meditationsgården ger 
stadga åt dagen och lär 
deltagarna att hålla tider. 
Man utgick ifrån att de 
som sökte till programmet 
ska ha en utvecklad reflek-
tionsförmåga och verklig 
vilja till förändring. Som 
deltagare skall man vara 
inställd på att arbeta med 
helheten och vara beredd 
att eventuellt ompröva 
hela sin livssituation och 
hitta sin uppgift i livet. För 
dem som blivit sjukskrivna 
på grund av problem på 
arbetsplatsen, finns en stor 
sårbarhet. Genom terapi 
har de fått en mer realis-
tisk självbild och kanske 
inser att lösningen för dem 

är att börja med andra 
saker.

Abetet i grupp har olika 
fokus, men existentiella 
frågor har en framträ-
dande plats. Deltagarna 
ges möjlighet att diskutera 
sin livssituation, känna 
igen sig i varandra och få 
återkoppling av de andra i 
gruppen. Då man arbetar 
med olika metoder i grupp, 
uppstår situationer i likhet 
med dem på arbetsplatsen 
och man kan träna kon-
flikthantering och stress. 
Deltagarna har en egen 
kontaktperson under hela 
rehabiliteringsperioden.

Dessutom handlar pro-
grammet om att upptäcka 
och använda sig av konst 
och musik samt framför 
allt de läkande krafterna 
i naturen. Motionspassen 
bidrar till att stärka 
kroppsmedvetandet och att 
röra på sig är rena naturte-
rapin där man får ta del av 
växandets kraft. Resultatet 
är ofta bättre sömn som 
stöder läkandet. 

Varje måndag inleds veck-
an med reflektion av situa-
tionen, om var man står 
nu och hur man tänker om 

Christer Sandahl är docent 
i psykologi vid Karolinska 
Institutet i Stockholm, leg.
psykolog och psykoterapeut 
och Patricia Tudor 
Sandahl är leg. psykolog 
och psykoterapeut, fil dr i 
pedagogik och författare.

Text: Christina Lång
Bild: Christina Lång och privata

Program-
förklaring
”För att bearbeta de spår 
som livet gett, krävs myck-
et tid för reflektion. Det 
finns inte någon snabb 
lösning. Inte hos oss heller. 
Men vi tror att vi hittat 
några av nycklarna till en 
framgångsrik rehabilite-
ring. Ett sätt att arbeta 
där metod och miljö och 
människor samverkar och 
stödjer varandra. Vi har 
under flera år sökt efter 
en metod som djupgående 
och långsiktigt kan hjälpa 
människor som är långtids-
sjukskrivna – eller befinner 
sig i riskzonen för att bli 
det. Kanske har man redan 
fått hjälp över den mest 
akuta fasen. Kanske har 
en depression hävts. Men 
de underliggande proble-
men och frågorna finns 
kvar. Vad vi har sökt efter, 
är en miljö anpassad för 
förändring och eftertanke. 
Och ett sätt att reha-
bilitera, som inte är en 
definierad början och slut. 
Där behandlingen inte är 
avslutad, när man stängt 
dörren bakom sig och 
lämnat samtalsrummet 
hos läkaren, psykologen 
eller kuratorn. Vi tror att 
mycket är vunnet om man 
kan skapa en tillåtande 
atmosfär, tillsammans med 
andra människor som har 
liknande problem. Och där 
djupt existentiella frågor 
inte måste skyndas förbi, 
utan lyfts upp i ljuset. För 
att lyckas krävs naturligtvis 
stöd från ett stort antal 
människor med olika pro-
fessionell kompetens. Men 
också den största bristva-
ran av alla, TID.”

Christer Sandahl
Patricia Tudor Sandahl

Tid för förändring

Välkomnande skylt.
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MTKL (Mielen-
terveyden 
Keskus liitto/
Centralförbundet 
för Mental Hälsa) 
ordnade den åvrliga 
Mentalhälsomässan i 
Helsingfors 18-19 no-
vember. Som vanligt 
bjöd mässan på infor-
mation, chokladsmak-
prov, innovationer 
och gamla beprö-
vade idéer. Finlands 
Svenska Psykosociala 
Centralförbund hade-
många besökare vid 
sitt bord, som bland 
annat fick skriva ner 
saker somgör en 
lycklig mot en liten 
present.

Utställningen av fotoför-
eningen Luova hulluus 
(kreativ galenskap, red.
anm) var imponerande, 
allt från vilda fotomontage 
blandat från olika stilar 
till en varmröd pelargon 
vilande på ett fönsterbräde. 
Flera för mig obekanta 
utställare fanns med i år, 
exempelvis Äimä, med 
landsomfattande verk-
samhet för mammor med 
förlossningsdepression, och 
projektet Omille Jaloille, 
som hjälper brukare att få 
ordning på sin ekonomi. 
Läkemedelsföretaget Astra 
Zeneca hade ett enkelt bord 

Annika Högström, 
praktikant på Svenska 
hörselförbundet, gjorde 
utredningen om vilka 
kommuner som har 
induktionsslinga i de 
salar där kommun-
fullmäktige och -styrelse 
sammanträder.

Text och bild: Mari Pennanen

Skralt med induktionsslingor 
i kommunfullmäktigesalar

Ekonomin i skick och  
kreativ galenskap
– FSPC på mental hälsomässa

med broschyrer och tända 
ljus, inte smakprov på nya 
underpiller vilket var min 
spontana, ganska ologiska 
förväntning. Elämä OK var 
Astra Zenecas slogan, och 
även om det var förvå-
nande att se ett multina-
tionellt, inflytelserikt bolag 
på mässan, så är det kanske 
bara rättvist att olika slags 
lösningar på mental ohälsa 
får komma till tals.

Kyrkan ställer upp

Som vanligt representerade 
kyrkan djup och allvar i 
livet, med sin smakfulla 
och konkreta monter. De 
erbjöd bland annat häften 
med böner för svåra livssi-
tuationer och postkort med 
dikter om både sorg, död 
och glädje. Liksom många 
av de andra organisatio-
nerna erbjöd kyrkan ingen 
information på svenska, 
vilket däremot exempel-
vis Österbottenprojektet 
kunde stoltsera med. All 
deras information fanns på 
båda språken vilket kanske 
också kan förväntas av 
ett österbottniskt projekt. 
Temat för mässan var i år 
äldre och mental hälsa och 
seminarierna rörde sig till 
stor del på det området. De 
kortare informationstillfäl-
lena tog upp allt från barn 
med sömnsvårigheter, nya 
metoder vid schizofreni, 
till frågor om medias roll 
då man talar om psykisk 
ohälsa. 

Text: Cajsa Björkman
Foto: Sonja Wickman

Endast fyra kommuner 
i Svenskfinland uppger 
att de har induktions-
slinga i både fullmäk-
tige- och styrelsesalen. 
Det kommer fram i den 
utredning som Svenska 
hörselförbundet har 
gjort.

Av de femtio kom-
muner som svarade 
på förfrågan är det 

bara Helsingfors, Houtskär, 
Kristinestad och Saltvik som 
har induktionsslinga både 
där styrelsen och där full-
mäktige sammanträder. Tolv 
kommuner uppger att de har 
induktionsslinga i fullmäkti-
gesalen men inte där styrel-
sen sammanträder. Dessa är 
Esbo, Grankulla, Hangö, Ingå, 
Kronoby, Lojo, Mariehamn, 
Pargas, Pedersöre, Vasa, Vanda 
och Åbo. Utredningen har 
gjorts av studerande Annika 
Hagström. Hon studerar vid 
yrkeshögskolan Arcada och 
i socionomstudierna ingår 
praktik inom handikappsek-
torn. 

– Det var trevligt att som 
praktikant ha en egen upp-
gift. Jag lärde mig massor 
och kände samtidigt att jag 
åstadkom något nyttigt för 
förbundet, säger Hagström.

Utredningen var en uppfölj-

ning av en motsvarande ut-
redning som gjordes år 2004. 
Då var det endast två kom-
muner som hade induktions-
slinga i både fullmäktige- och 
styrelsesalarna, och nu är 
det fyra. Antalet kommuner 
som har induktionsslinga i 
fullmäktigesalen har ökat 
från åtta till tolv. 

Enligt Hagström var man 
på Svenska hörselförbundet 
nöjda över att antalet ökat, 
men samtidigt är det lite 
dystert att inte mer har hänt 
på fyra år.

– Det handlar ju ändå om en 
engångsinvestering att instal-
lera en induktionsslinga 
och ungefär femton procent 
berörs av någon slags hörsel-
skada, säger Hagström.

Sonja Londen, verksam-
hetsledare på Svenska 
hörselförbundet, säger att 
kostnaderna för att installera 
en induktionsslinga bland 
annat beror på hur stort 
rummet är och förstärkarens 
styrka.

– Om man installerar en 
induktionsslinga i samband 
med andra audiologiska arbe-
ten, till exempel. mikrofoner 
och högtalare, är summan 
för induktionsslingan liten i 
helheten, säger Londen och 
poängterar att det är viktigt 
att anlita någon som har 

den tid som är kvar och vad 
som kommer att hända när 
man återvänder hem.

Teamet 

De olika momenten leds 
förutom av paret Sandahl, 
Christer är docent i psykologi 
vid Karolinska Institutet i 
Stockholm, leg.psykolog och 
psykoterapeut och Patricia 
är leg psykolog och psyko-
terapeut, fil dr i pedagogik 
och författare, av psykologer, 
psykoterapeut, psykiater, 
fysioterapeut, alla legitimie-
rade av Socialstyrelsen.

En av dem är läkaren Martin 
Nilsson, som också har 
terapeututbildning. Han har 
varit med från starten med 
planering och har testat del-
tagarna med djupintervjuer. 
Under hela programtiden 
bor han på kursplatsen och 
påpekar att kontinuiteten 
och tillgängligheten är vik-
tig. I det gruppterapeutiska 
arbetet finns starka krafter 
och det händer hela tiden 
något att ta tag i. Han har 
sett hur personlig utveckling 
tagit stora kliv framåt genom 
bearbetning av självbilden, 
minnen och trauman.

Förutom medicinsk rådgiv-
ning, han lägger sig inte 
i deltagarnas medicinska 
behandlingar, tränar han 
djupavspänning, yoga, dans 
och stavgång. Hans egen re-
flektion är att det hänt mera 
än han vågat tro. Också han 
betonar miljöns förtjänst 
samt att teamet hade en lång 
förberedelsetid och jobbade 
ihop sig i samma riktning. 
Styrkan ligger även i att man 
regelbundet kollar upp att 
alla är överens med program-
met. Han har blivit övertygad 
om att metoden bär. 

- Vi tror att vi har hittat nyck-
larna till en framgångsrik 
rehabilitering. Varje enskild 
nyckel är inte nödvändigtvis 
unik, men kombinationen av 
dem är unik och kan få dör-
rar att öppnas. Vi hade stora 
förhoppningar på detta sätt 
att rehabilitera, men resul-
taten har överträffat dem 
med råge, konstaterar paret 
Sandahl vid kursens slut.

Den här gruppen följs 
åt minst ett år framåt. 
Meningen är att programmet 
genomförs två gånger per år. 
Info finns på www.bergetre-
hab.se

BERGET 

Stiftelsen Berget i Rättvik är 
en idéell stiftelse på kristen 
grund sm verkar för andlig 
förnyelse och fördjupning i 
ekumenisk miljö. På det na-
tursköna vältilltagna områ-
det samsas två enheter: 

Meditationsgården med 
ett rikt kursutbud och med 
komtemplativ meditation. 
Kurserna samlas under 
fyra rubriker: Att finna sig 
själv, Etik och människosyn, 
Andlig vägledning, Ösa ur 
kulturens källor. Inom dem 
finns allt från författarverk-
städer till trädgårdsskötsel, 
kroppsmedvetenhet, dans 
och rörelse, kurser i akvarell- 
och ikonmålning och mycket 
mycket mera. 

Meditationsgårdens nyck-
elbegrepp är enhet kropp-
själ-ande, sökande samtal 
och begrundan. Hit kan 
man komma för att ”bara 
vara”. Vill man så kan man 
delta i verksamheten i S:t 
Davidsgården, botanisera i 
boklådan eller ströva i sko-
gen. Möjlighet finns att sam-
tala med någon av husfolket. 
Vill man äta under tystnad 

är det bara att välja ett ”tyst 
bord”. S:t Davidsgården 
erbjuder retreater med olika 
teman, tystnad, ostördhet 
och bibelmeditation. Ledarna 
kommer från såväl frikyrk-
ligt, svenskkyrkligt som 
katolskt och ortodoxt håll. 
Nyckelbegreppen är stillhet, 
kravlöshet, lyssnande, öp-
penhet mot Gud och ordlös 
gemenskap. På området finns 
också ett katolskt kapell. 
Maten på Berget är erkänt 
god och lagas i så hög grad 
som möjligt av KRAV-märkta 
råvaror inköpta i första 
hand av lokala leverantörer. 
Vänföreningen Berget är en 
stödförening där medlem-
marna stöder verksamheten 
på olika sätt, t ex genom ar-
betsinsatser såsom städning, 
underhåll av möbler. De 
inbjuds varje år till årsmöte, 
arbetsvecka och en gemen-
skapshelg. 

– Utan vänner, är Berget 
inget, säger Ingrid Eriksson 
som hör till husfolket och 
bor på området. Hon medver-
kade också i programmet Tid 
för förändring.

goda kunskaper om induk-
tionsslingor för arbetet. 

– Vi har skickat resultaten 
från utredningen tillbaka 
till kommunerna och på det 
sättet ger vi information om 
situationen. Vi litar på att 
de själva ser vad som borde 
göras, säger Sonja Londen.

Hon hänvisar till Social- och 
hälsovårdsministeriets han-
dikappolitiska program, där 
det framgår att en av förut-
sättningarna till full delak-
tighet för alla medborgare 
är att alla ska få information 
om den egna omgivningen 
och möjlighet till socialt 
umgänge. Användningen av 
den befintliga datatekniken 
och andra medier bör effek-
tiveras och olika hjälpmedel 
för kommunikation bör vara 
tillgängliga för alla som be-
höver dem, t.ex. bör hörsels-
lingor placeras i offentliga 
byggnader.

Houtskär en av  
förebilderna

Houtskär har installerat en 
induktionsslinga i mötes-
rummet där både styrelsen 
och fullmäktige samman-
träder. Houtskärs social- och 
hälsosekreterare Leif Blom 
säger att man redan i slutet 
på 1990-talet diskuterade 
möjligheten att installera 
induktionsslingor i bland 

annat kommunens åldrings-
hem och mötesutrymme. Då 
visade det sig vara för dyrt, 
men i och med ett initiativ 
från en kommunmedlem 
togs ärendet upp på nytt och 
då visade det sig att det var 
möjligt att installera.

− Det handlar inte bara om 
inställningen utan också om 
de praktiska möjligheterna 
och om man hittar någon 
entreprenör som kan göra 
arbetet, säger Blom.

Både fullmäktige-, styrelse- 
och andra kommunala 
möten hålls i samma mötes-
utrymme som alltså fick en 
induktionsslinga installerad 
för några år sedan. Vid års-
skiftet slås Houtskär samman 
med Iniö, Korpo, Nagu och 
Pargas till Väståboland och 
den nya kommunens full-
mäktige- och styrelsemöten 
kommer att hållas i Pargas. 
I Pargas uppger man att det 
finns en induktionsslinga i 
fullmäktigesalen, men inte i 
styrelsesalen.

– Jag tror inte att vi får det 
sämre på den här punkten, 
eftersom Pargas har ett aktivt 
handikappråd och det har 
vi inte haft i Houtskär, säger 
Leif Blom.

Utredningen finns att läsa i sin 
helhet på Svenska hörselförbun-
dets webbplats, www.horsel.fi
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Kårkulla samkommun 
har fått en tungviktare 
till omsorgsdirektör. 
Märta Marjamäki har 
sett allt från gräsrötter 
och ordförandeklubba 
till beslutande organ 
inom social- och häl-
sovården. Hon ser nya 
jobbet som positivt 
trots all negativ publici-
tet i medierna.

Märta Marjamäki tänkte 
söka redan en gång tidigare 
till jobbet som omsorgsdi-
rektör på Kårkulla men hade 
just då börjat jobbet som 
social- och hälsovårdsdirek-
tör i Pargas. Nu är hon dock 
redo att ta sig an den inte så 
anspråkslösa utmaningen. 

– Jag behöver utmaningar för 
att trivas. Jag har börjat job-
bet från rent bord och tänker 
inte belasta mig med den ne-
gativa barlasten utan bildar 
min egen uppfattning om 
saken. Livet är inte svartvitt 
det finns alltid två sidor.

Marjamäki utstrålar kun-
skap, styrka och energi. 
Vi träffas på morgonen i 
Kårkullas utrymmen i 
Helsingfors dit hon kom-
mit med en tidig buss från 
Åboland. Själv bor hon i 
Nådendal och störs inte av 
pendlandet eftersom hon ut-
nyttjar restiden till att jobba. 
Till huvudstaden kommer 
hon några gånger per månad 
och till kontoret i Pargas, 
enkel väg 40 kilometer, kör 
hon gärna. 

– Jag har blivit mottagen 
jätte bra, det kan förstås bero 
på att förra vintern var extra 
besvärlig. Vi har en positiv 
arbetsmiljö på Kårkulla trots 
allt. Den negativa publicite-
ten tär förstås mest på perso-
nalen, det är otroligt tungt 
att läsa kritiken, speciellt för 
dem som dagligen jobbar 
med substansen. 

Kritiken har haglat tätt spe-
ciellt i Mellannyland där pro-
blemen är störst speciellt på 
personalfronten. Situationen 
är katastrofal då cirka tio 
platser är obesatta. 

 Märta Marjamäki har under tre månader 
hunnit sätta sig in i jobbet som Kårkullas 
nya omsorgsdirektör men visionerna tar 
nog längre än så att rita upp.

Text&bild: Daniela Andersson

Märta 
Marjamäki
Född: 1949 i Borgå.

Familj: Man, utflugen  
dotter, 2 bonusbarn och  
4 bonusbarnbarn.

Utbildning: Sjukskötare, 
överskötare, hum.kand 
i pedagogik, pol.mag. i 
socialpolitik, doktor i häl-
sovetenskaper vid Turun 
yliopisto 2007.

Karriär: Jobbat på många 
olika håll i svensk finland. 
Sjukskötare i Borgå, 
avdelsnings skötare, över-
skötare i Åbo, sjukvårds-
lärare i Vasa, har jobbat på 
Åbolands sjukhus. Längsta 
karriären vid länsstyrelsen, 
hälsovårdsinspektör vid 
Åbo och Björneborgslän, 
social-och hälsovårds-
direktör och personalchef  
Pargas. Personal- och 
utvecklingschef på 
Åbolands sjukhus innan 
Kårkullajobbet.

På fritiden: Föreningsliv, 
natur och djur, resor, 
friidrott i alla former, rider 
och åker rullskridskor. 

Motto: Jag samlar på min 
mormors gamla talesätt 
och tror på ärlighet och 
rättvisa.

Kårkullas framtid  
är hård men ljus

– Jag vet att det inom 
Svenskfinland finns krafter 
som säger att Kårkulla kan-
ske inte borde finnas. Man 
kritiserar oss för priser men 
vi har en helt annan proble-
matik än på finskt håll. Våra 
klienter är utspridda över 
hela Svenskfinland. Det är en 
faktor som påverkar kostna-
derna.

Utmaningar på  
alla fronter

Världen är en salig röra på 
grund av recession, KSSR, lag-
förändringar, organisations-
förändringar och hela köret. 
Kårkulla påverkas mycket av 
världsläget. 

– Det förs en ekonomi som 
kräver effektivitet, det 
manuskriptet är infört från 
den privata sektorn. Det är 
mycket svårt att helt och 
hållet applicera den filosofin 
på vår sektor som jobbar med 
männsikor.

Marjamäki tror på bättre 
marknadsföring och förfråg-
ningar i kommunerna vad 
de vill ha. En utredning är 
på gång just nu. Samarbetet 
med kommunerna måste bli 
bättre.

– Vi måste bli bättre på att 
berätta vad en produkt 
innnehåller som vi säljer. 
Man vet ungefär vad vi pro-
ducerar men inte helt tydligt. 
Bilden som kommunerna 
har av Kårkulla andas lite 
1980-tal. 

En ny styrelse och fullmäk-
tige är också på tapeten för 
Kårkulla. 

– Politikerna måste bestäm-
ma sig för hur Kårkulla skall 
vara. Vi representerar en 
finlandsvensk organisation 
för omsorg. Vill vi ha en sam-
kommun som förenar?

Överlag ser man negativt 
på stora samkommuner och 
upplever att påverkningsmöj-
ligheterna för kommunerna 
är små och att stora samkom-
muner är dyra.  Kårkulla är 
en stor samkommun, men 
man har försökt delegera 
beslutsfattandet. Vissa upp-

gifter kan emellertid inte 
små kommuner göra själva. 
Hon tror inte på en lösning i 
att sätta centralförvaltningen 
innanför ring trean. I dagens 
it-värld kan den vara var som 
helst

– Jag tycker det är en mindre 
central fråga just nu, det finns 
större saker att ta itu med.

Tre viktiga ben

Kårkullas tre viktiga ben 
förutom kommunerna är 
klienter och anhöriga och 
personalen. 

– Utvärderingen av kvali-
tetsarbetet får bra betyg hos 
oss. Vi jobbar på individuella 
lösningar och beaktar klien-
terna. De anhöriga är otroligt 
viktiga. När man själv är 
anhörig så är det lätt att gå 
till sig själv och fundera hur 
man själv skulle reagera.
Marjamäki stöter ofta på kli-
enterna eftersom hon sitter i 
Pargas. Hon tror på en öppen 
ledningsfilosofi men kontsta-
terar också att det är lätt att 
trampa på ömma tår då allt 
är så smått i Svenskfinland. 

– En sak som vi är dåliga på 
inom vår sektor är att lyfta 
på vår egen svans. Personalen 
har gedigna erfarenheter 
som tål att lyftas fram. 
Socialvården har inte hög 
prioritet men vi kan gott 
dunka oss själva i ryggen 
över ett gott arbete.

Personalrekryteringen är 
ett evigt dilemma. Det är 
inte lätta frågor att jobba 
med och inte är det ju dessa 
värden som man tutar ut åt 
ungdomar idag. 

– På riksnivå gör man inget 
konkret utan konstaterar 
bara att det finns en brist. Vi 
måste tro på alla satsningar 
som får peronalen att må 
bra, det gäller inte bara att 
rekrytera nya utan ockås att 
hålla kvar gamla. 

Kårkulla behövs  
även i framtiden

Hur skall Kårkulla se ut med 
tanke på den nya lagen som 
kommer om fem sex år?

– Jag har inga klara visioner 
ännu. Jag tror på att Kårkulla 
behövs. Vi har den finlands-
svenska nischen att fylla. 
Vissa kanske vill ta hem en 
del av jobben till kommuner-
na.  Men jag tror på ett öppet 
samarbete.

Stora kommuner kan pro-
ducera service men kan de 
göra det på svenska? Märta 
Marjamäki har många stora 
frågor att ta sig an de när-
maste åren. Men hon är för-
beredd. Vi kan kanske tacka 
den svenska damtidningen 
Allers för Marjamäkis intres-
se för hälso- och sjukvård. 

– När jag var sex år ritade jag 
en teckning till Allers och 
fick en doktorsväska till tack. 
Jag var också alltid rysligt 
intresserad om hälsosystern 
och ambulansen kom, säger 
hon med ett skratt.
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Text&bild: Daniela Andersson

Generalförsamling och  
10-års jubileum på G18

Mingel i foajén 
på G18 innan 
kvällsfesten. 

Stämning vid borden på middagen.

Generalförsamlingen öpp-
nades av handikappförbun-
dets nya ordförande Mikael 
Sjövall och därefter tog Kaj 
Lindqvist, utbildningschef 
på Finlands kommunför-
bund, vid med ett tungt 
paket om hur kommun- och 
servicestrukturreformen i 
Svenskfinland verkställs. Som 
inbjuden talare var också 
Viveca Arrhenius, överin-
spektör på social- och häl-
sovårdsministeriet, som tog 
upp ämnet servicesedlar och 
aktuella EU-direktiv. 

– Bruket av servicesedeln 
växte långsamt under 2007. 
Kommunerna visade intresse 
men det behövs en positiv 
inställning, fler serviceprodu-
center och samarbete mellan 
social- och hälsovård samt 
företagare, konstaterade 
Arrhenius.

I dag har en arbetsgrupp 
utrett att sedeln bäst passar 
för tjänster som är produkti-
fierade med klara priser och 
kvalitet. Sedlarna har resulte-
rat i ökad valfrihet, bredare 
användningsområde och 
ökad privat serviceproduk-
tion. Arrhenius behandlade 

Utdrag ur 
Finlands 
Svenska 
Handikapp-
förbunds  
10 teser.

– Det skall vara roligt 
att leva. Att få leva 
ett så normalt liv som 
möjligt och bli bemött 
som alla andra borde 
vara en självklar sak för 
alla finländare idag. Ett 
självständigt liv med allt 
det kan innebära av stöd 
på livets alla delområden 
är därför också en av de 
centrala målsättning-
arna i det nuvarande 
regeringsprogrammet. 
Handikappolitiken är en 
integrerad del av alla 
sektorer i samhället, 
vilket betyder att det 
inte enbart handlar om 
socialvård och planering 
av den fysiska miljön. 

– Finlandssvenska kul-
turella rättigheter bör 
tryggas också för funk-
tionshindrade. Tillgången 
till egen kultur, möjlig-
het att vårda sin egen 
hälsa och att delta i 
idrottsaktiviteter är en 
förutsättning för att 
också funktionshindrade 
skall kunna tillvarata och 
upprätthålla sina per-
sonliga resurser och sitt 
välmående.

även EU:s likabehandlingsdi-
rektiv och patientrörlighets-
direktiv. På eftermiddagen 
gav Ulrika Krook, handi-
kappförbundets juridiska 
ombud, en genomgång av det 
handikappolitiska program-
mets nuläge. Seminarierna 
avrundades med kommen-
tarer av bland annat Pekka 
Tuominen från invalidför-
bundet och Finlands Svenska 
Synskadades cheredaktör 
Sofia Stenlund. 

10-års summering

Många av deltagarna stan-
nade också på jubileumsmid-
dagen som hölls påsamma 
ställe senare på kvällen. De 
flesta var nöjda med dagens 
saldo. Middagen inleddes 
med mingel i foajén och 
skumvin och därefter höll 
Ulf Gustafsson ett fantastiskt 
välkomstanförande med en 
gedigen tillbakablick på han-
dikappförbundets tioåriga 
liv. En suverän samman-
fattning med framlyftning 
av positiva glimtar så som 
mångkulturella temada-
gar, Vågar du kyssa grodan?-
kampanjen, förbundets 
entré på Stafettkarnevalen, 

införlivandet av generalför-
samlingen för att ena folket, 
båt- och  fiskeklubbens aktiva 
liv, Datero datacentret för 
special grupper, Inclusive di-
verity, det juridiska ombudet 
och även SOS Aktuellt.  

– Också mindre lyckade pro-
jekt ryms med i historiken. 
Tyvärr har vi misslyckats någ-
ra gånger med att få ett eget 
hus. Franzenia funkade inte 
och Jungfrustigen 1 föll ock-
ås på grund av ekonomiska 
trångmål. Vi får hoppas att 
vi får ett eventuellt blivande 
styrelserum i gemensamma 
utrymmen i Neurotalo, sade 
Gustafsson.

Nu finns också ett konstverk 
att pryda styrelserummets 
vägg, på middagen avtäck-
tes ett porträtt av Mikael 
Lindholm som också utsågs 
till hdersordförande för allt 
han gjort för handikapp-
förbundet till dags dato. 
Middagens festtal hölls av 
Nils Torvalds som bland an-
nat underhållande citerade 
sin gudfar Nils Ferlin och 
läste ur diktsamlingen som 
hans far skrivit. 

Finlands Svenska 
Handikappförbund 
höll generalförsamling 
och firade tio års jubi-
leum den 11 november 
i festsalen på G18 i 
Helsingfors. Dagen  
började med fakta-
späckade seminarier 
och avslutades med 
en festmiddag i glatt 
sällskap.
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Genom att fokusera på vad en handikappad kan, i stället för att se 
på vad han eller hon inte kan finns det möjligheter att hitta ett jobb 
för alla. Att ha ett jobb höjer självkänslan hos den handikappade och 
får personen att känna att man har en uppgift i samhället. 

R
estaurang-
kedjan Max i 
Sverige star-
tade år 2002 ett 
samarbete med 
Samhall, ett 

statligt bolag med uppgift 
att ge funktionshindrade 
möjlighet till arbete. I dag 
har Max en handikappad 
person på alla sina 67 res-
tauranger runt om i Sverige. 
Fram till år 2012 är målet 
att var tionde anställd, el-
ler 250 personer, ska vara 
personer med någon form 
av handikapp. Åren 2005-06 
ingick Max i ett EU-projekt 
där Samhall var projektä-
gare och Max det företag 
som deltog i projektet. År 
2007 ingick man ett avtal 
med Samhall om anställning 
av handikappade och åren 
2008-09 ska alla företagets 
restaurangchefer ha fått en 
mångfaldsutbildning. Det 
handlar då om mångfald på 
ett brett område, inte enbart 
handikapp, utan även kön, 
ålder, etnicitet och sexuell 
läggning. Den som ligger 
bakom hela upplägget är Pär 
Larshans, personalchef på 
Max, som under Mänskliga 
rättigheter dagarna 2008 i 
Luleå berättar om företagets 
arbete med handikappade. 

– Vi vill öka kunskapen om 
att ta emot personer med 
handikapp. Chefer måste 
förstå hur det är att ha ett 
handikapp, säger Larshans.

Till saken hör att företagets 
ägare Curt Bergfors själv 
sitter i rullstol efter en dyko-
lycka, och Larshans medger 
att det säkert till en del 
påverkat företagets satsning 
på handikappade men det är 
ändå inte hela förklaringen.

Fick jobb efter 12 års 
arbetslöshet

En av dem som fått en 
arbetsplats på Max tack vare 
företagets samarbete med 
Samhall är Lars Andersson. 
Han berättar själv på MR-
dagarna i Luleå om hur han 
upplevt det.

– Jag har dyslexi och adhd. 
Jag var arbetslös i 12 år, 
enda sedan jag slutade sko-
lan, innan jag fick komma 
till Max. Jag kände mig ofta 
diskriminerad och märkte 
att jag fick nej till ett arbete 
på grund av mina handi-
kapp.

När cheferna såg att han var 
handikappad fick han inget 
jobb.

– De visste inte vad ett 
handikapp innebär. Samhall 
och Max såg inte på vad jag 
inte kan, utan på vad jag 
kan. Du får lära dig arbetet i 
din egen takt sa de, berättar 
Andersson.

Efter tre månaders praktik 
fick han fast anställning hos 
Max. Pär Larshans säger att 
det vanliga är att man är 
ett par månader på praktik 
hos företaget innan man 
anställs permanent. 

Lars Andersson berättar att 
han i ett tidigt skede gick 
och berättade för sina kol-
legor om sitt handikapp. 

– För det mesta fick jag bra 
respons, säger han.
Vad innebär det då att ha 
fått ett jobb?

– Det höjer självkänslan. 
Man känner sig som en del 

Lars Andersson (i mitten) 
är en av de handikappade 
som fått jobb på Max. Här 
tillsammans med VD:n 
Richard Bergfors och vice 
VD:n Christoffer Bergfors. Pär Larshans är 

den som ligger 
bakom upplägget 
med satsning på 
handikappade.

Alla kan utföra 
något jobb

av samhället. Jag vågar göra 
saker nu som jag inte vågat 
förr, både på jobbet och på 
fritiden, säger Andersson.

Dessutom har han fått 
möjlighet att vara ute och 
föreläsa om sina upplevel-
ser. Han har bland annat 
talat inför EU i Bryssel och i 
Paris. Där var det något nytt 
med utbildning i mångfald 
för chefer.

– Om ett litet företag som 
Max kan erbjuda handi-
kappade jobb borde stora 
företag ha ännu större möj-
ligheter att göra det, säger 
Andersson.
Vilken hälsning skulle du 
vilja skicka till företag angå-
ende anställning av handi-
kappade?

– Jag vill uppmana dem att 
våga anställa handikappade. 
De kommer att ge ny kun-
skap till företaget. 

Ändå din hälsning till han-
dikappade?

– Våga gå till företag och säg 
att du är bra på saker. Det är 
ett stort steg och jag vet att 
det är svårt, men man måste 
våga. Alla kan något.

Koncept på tre ben

Max grundades i Gällivare 
i norra Sverige för 40 år 
sedan, av Curt Bergfors som 
fortfarande äger hundra 
procent av företaget, och 
är i dag en etablerad ham-
burgerkedja med 67 restau-
ranger i Sverige. Målet nu är 
att utvidga verksamheten 
utomlands. Norge, Danmark 
och Saudi-Arabien är de län-
der som ligger först i tur.

När cheferna  
såg att han var 
handikappad fick 
han inget jobb.

Text: Tom Sörhannus
Bild: Privat

– Saudi-Arabien kan kanske 
verka som ett konstigt val, 
men vi vill försöka påverka 
inifrån där. Vara ett före-
döme, säger Larshans.

Det är inte enbart handi-
kappade företaget satsar på. 
Man har ett koncept som 
står på tre ben. Förutom 
ett socialt ansvarstagande 
handlar det om etiskt ledar-
skap och miljö och hållbar 
utveckling. Företagets 
största klimatpåverkan 
kommer från köttet, och 
där följer man numera med 
produktionen ända från 
djurhållningen till den 
färdiga produkten.

– Vi är faktiskt den första 
hamburgerrestaurangen i 
världen som uppger ande-
len koldioxidekvivalenter i 
vår mat, säger Larshans.

Max har också fått miljö-
pris för sin satsning, bland 
annat av Norrbottens läns 
landsting.

Arbetet med handikappade 
inskränker sig inte enbart 
till anställning, utan det på-
går en ständig genomgång 
av tillgängligheten på före-
tagets restauranger. Ägaren 
Curt Bergfors inspekterar 
personligen alla nya res-
tauranger för att se till att 
det är möjligt att komma 
in med rullstol. För närva-
rande jobbar man också på 
att förbättra servicen för 
synskadade. 
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FDUV (Förbundet De 
Utvecklingsstördas Väl 
r.f.) har startat projektet 
Arbete genom samarbe-
te som finansieras av in-
samlingen Gemensamt 
Ansvar 2008. Temat för 
insamlingen är Arbete 
och delaktighet. Inom 
det inhemska projektet 
stöds sysselsättning för 
personer med utveck-
lingsstörning. Målet 
med FDUV:s projekt är 
att förbättra möjlighe-
terna för personer med 
utvecklingsstörning 
att få och behålla ett 
arbete på den öppna 
arbetsmarknaden. 
Det här kan genom-
föras genom samarbete 
mellan olika aktörer. 
I praktiken betyder 
det att Svenskfinland 
bildar åtta forum med 
representanter för kom-
muner, arbetsgivare, 
arbetskraftsbyråer, FPA, 
Kårkulla samkommun, 
Yrkesträningsskolan 
Optima, föräldrar och 
personer med utveck-
lingsstörning.

F
ör personer med 
funktionshinder 
är det fortfarande 
svårt att etablera 
sig på den öppna 
arbetsmarkna-

den. Tröskeln för arbetsgiva-
re att anställa personer med 
funktionshinder är fortfa-
rande hög. Personer med 
funktionshinder klarar av att 
göra många arbetsuppgifter 
men de kan behöva mera 
stöd och ha behov av hjälp-
medel. Traditionellt arbetar 
personer med utvecklings-

Personer med  
utvecklings störning  
vill ha arbete

I slutet av november 
hölls en presskon-
ferens i Statsrådets 
pressutrymmen angå-
ende OECD:s åsikter om 
funktionhindrades rätt 
till arbete. På plats var 
bland andra Aart de 
Geus och Christopher 
Prinz från OECD och 
arbetsminister Tarja 
Cronberg.

F inland bör skärpa 
sig då det gäller att 
kombinera männis-
kors arbetsförmåga, 

individuella resurser och 
arbetslivets behov. Det visar 
OECD:s temarapport om 
arbete, hälsoproblem och 
nedsatt funktionsförmåga 
som publicerades torsdagen 
den 20 november 2008.

Omsorgsminister Paula Risikko tycker att företags hälsovårdarna kunde ha en större roll då funktionshindrade anpassas till arbetlivet.

Arbete åt funktionshindrade? 
– Finland får ris av OECD

Temarapporten behandlar 
förmåns- och servicesyste-
mens förmåga att främja 
sysselsättningen bland handi-
kappade och personer med 
nedsatt funktionsförmåga 
i Finland, Danmark, Irland 
och Nederländerna.  
I OECD-länderna är det  
vanligt att alltför många 
människor i arbetsför ålder 
hamnar utanför arbetslivet 
på grund av hälsoproblem. 
Enligt rapporten beror detta 
på att samhället inte är kapa-
belt att anpassa sig till indi-
viduella olikheter. Rapporten 
utreder verksamheten vid 
institutioner som har hand 
om arbete och förmåner, 
incitament samt presenterar 
metoder för att förbättra 
situationen.

Det finns två skäl till att satsa 
på reformer. Eftersom befolk-
ningen åldras är det viktigt 
att effektivera utbudet av ar-

Text: Daniela Andersson

störning på arbetscentraler 
i kommunen eller inom 
Kårkulla samkommun som 
sköter servicen för personer 
med utvecklingsstörning i 
Svenskfinland. Från arbets-
centralen deltar en del i 
utlokaliserat arbete.  För sitt 
arbete får de anställda en 
arbetsersättning på cirka fem 
euro per dag.  Denna summa 
täcker inte ens utgifter för 
lunch. Många personer med 
utvecklingsstörning lever 
på sin pension och den lilla 
arbetsersättning de får.  De 
flesta av dem drömmer om 
ett arbete med lön. Ett löne-
arbete ger en upplevelse av 
jämlikhet.  

Goda exempel

Det finns många goda ex-
empel på arbete med stöd i 
Svenskfinland. Arbete med 
stöd kan kort beskrivas som 
ett arbete med arbetsavtal på 
den öppna arbetsmarknaden. 
Arbete med stöd innebär 
en noggrann anpassning 
av arbetsgivarens behov till 
arbetstagarens individuella 
förutsättningar. För att ett lö-
nearbete ska lyckas behöver 
en person med funktionshin-
der stöd av en arbetskonsu-
lent. För att en arbetsgivare 
ska våga anställa en person 
med funktionshinder behövs 
också en arbetskonsulent 
som vid behov kan ge stöd 
och information. När arbets-
givaren inser att det finns 
någon som kan ingripa om 
det skulle uppstå problem är 
det lättare att ta beslut som 
ofta upplevs som riskfyllt. De 
flesta svenskspråkiga arbets-
konsulenter är anställda 
av Kårkulla samkommun. 
Endast ett fåtal kommuner 
har egna arbetskonsulenter.  
Av projektet Arbete genom 
samarbete har det framkom-
mit att det finns ett stort 
behov av arbetskonsulenter 

också för personer med 
andra funktionshinder än 
utvecklingsstörning. För att 
ta till vara de funktionshin-
drades resurser i arbetslivet 
vore arbetskonsulenter en 
bra satsning. Kommunerna 
kunde vara aktivare när det 
gäller att anställa arbetskon-
sulenter och personer med 
funktionshinder.  Det skulle 
också behövas mera flexibla 
system när det gäller under-
stöd till dem som anställer 
personer med funktionshin-
der.

Brist på arbetskraft
 
På många arbetsplatser är 
det brist på arbetskraft, också 
på sådana personer som trivs 
med att göra mindre kom-
plicerade uppgifter. Med bra 
handledning kan man upp-
täcka alla personers verkliga 
resurser på arbetsplatsen. 
Systemet ska vara förankrat i 
ett behov av att få ett arbete 
utfört och arbetet ska vara 
anpassat till den funktions-
hindrades begränsningar. I 
regeringens handikappoli-
tiska redogörelse konstateras 
att personer med funktions-
hinder ska beredas möjlighet 
till sysselsättning och ett 
eget arbete. I den nya FN-
konventionen för handikap-
pade betonas också vikten av 
ett eget arbete för personer 
med funktionshinder. 

Ett samhälle där mångfald 
råder och alla människors 
rätt till arbete betonas är ett 
humanare samhälle för alla.

FDUV:s projekt  
”Arbete genom samarbete”
Marita Mäenpää,  
projektledare
Sofia Kullberg,  
projektkoordinator

betskraft. Personer med ned-
satt funktionsförmåga är en 
viktig resurs. Om arbetsmöj-
ligheterna förbättras tryggas 
också möjligheten för handi-
kappade och personer med 
nedsatt funktionsförmåga att 
vara en del av samhället och 
ha den roll i samhället de vill 
ha. En höjning av sysselsätt-
ningsgraden och medföljan-
de inbesparingar talar för att 
offentliga medel bör riktas 
till detta ändamål.

Rekommendationer  
som berör Finland 

OECD (Organisationen för 
ekonomiskt samarbete och 
utveckling) lyfter fram fyra 
helheter som kräver särskild 
utveckling i Finland. Enligt 
OECD är den splittrade yrkes-
inriktade rehabiliteringen 
ett problem och dess finan-
siering bör också granskas 
kritiskt. Åtskilliga aktörer 

är ansvariga för olika befolk-
ningsgrupper. Det är svårt för 
både klienten och myndighe-
ten att veta vad som hör till 
vem och vad som bör göras. 
Det skulle vara viktigt för 
klienten att veta att en myn-
dighet är ansvarig för honom 
eller henne genom hela pro-
cessen. Funktionsnedsattas, 
handikappades och övriga 
special gruppers ställning 
som kunder vid arbetskrafts-
servicen bör förbättras. 
Samtidigt behövs en utred-
ning om behovet av att rikta 
lönestöd till dessa grupper. I 
enlighet med tidigare OECD-
utredningar fäster rapporten 
uppmärksamhet vid den 
allmänna användningen av 
invalidpensionsförmåner 
som ett led i att bli förtids-
pensionerad. Enligt rappor-
ten bör pensionssystemen 
utvecklas så att de på ett 
bättre sätt stöder deltids-
arbete. Då arbetsförmågan 

utvärderas ska den återstående 
arbetsförmågan betonas mer än 
sjukdomar. Uppmärksamhet fästs 
även vid arbetsgivarnas förpliktelser. 
De stora arbetsgivarnas självrisksys-
tem för invalidpensioner kan höja 
tröskeln för att sysselsätta personer 
med nedsatt funktionsförmåga. Som 
motvikt till detta vill OECD ha fler 
åtgärder som uppmuntrar arbets-
givare att ge jobb till personer med 
nedsatt funktionsförmåga.

Rapporten betonar också skillnader-
na i personalhälsovårdstjänsterna. 
Omfattningen av personalhälsovår-
den varierar märkbart mellan olika 
branscher och olika storleks företag. 
OECD rekommenderar att perso-
nalhälsovården och hälsovården 
för arbetslösa förbättras. Reformen 
kräver ökade resurser men minskar 
kostnaderna på lång sikt.

Det är viktigt att utveckla 
arbetsförhållandena och 
se på arbetssätten ur nya 
synvinklar och rehabili tera 
folk tillbaka till sina jobb.

Risikko kvitterar

Även minister Paula Risikko tog upp 
OECD:s rapport i sitt tal på Finlands 
Företags hälsovårdare förbunds 60-års 
jubileum samma kväll. 

– Handikappade är inte en enhetlig 
grupp, de är olika människor med 
olika kunnanden, utbildning, arbets-
erfarenhet och yrkesskicklighter. 
Som tillägg till detta har de någon 
form av sjukdom eller handikapp. De 
kan fungera i så gott som ala yrkes-
kategorier om de har utbildning och 
kunskap. Att få funktionshindrade 
ut i arbetslivet har skötts genom 
socialpolitiken men man har inte 
tänkt hur själva arbetet kan anpassas. 
Företagshälsovården har möjlighet 
att stöda handikappade i sitt arbete 
genom att exempelvis anpassa arbets-
sätt till dem. 

Minister Risikko påminde att många 
arbetsföra personer blir handikap-
pade efter trafikolyckor, dessa har 
redan jobb och en arbetsplats. 
Rehabiliteringens grundidé borde 
vara att personen återvänder till job-
bet om det så behöver anpassas till 
handikappet eller ej. Det är viktigt 
att utveckla arbetsförhållandena och 
se på arbetssätten ur nya synvinklar 
och rehabilitera folk tillbaka till sina 
jobb.

– Arbetet blir mer och mer till att 
sitta framför datorn. Tack vare tek-
nologin kan vi arbeta på olika håll 
samtidigt, vilket även underlättar 
funktionshindrades arbete. Arbetet 
kan göras på distans och man bör 
även komma ihåg att hålla pauser.
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Stina Herrström har 
målat många bilder av sin 
bröstoperation. Här har 
läkaren ritat ett kryss där 
han ska skära. Krysset ser 
dock mera ut som ett kors.

Modet att våga möta 
smärtan förändrade 
hennes liv

sig bredvid mig. Det finns 
många tystnader i familjer, 
säger Stina.

Det var 1974, på sin 10-års-
dag, som Anders omkom i en 
båtolycka. Under föredraget 
visar Stina en snutt ur filmen 
där en av döttrarna för första 
gången berättar om sin upp-
levelse av hur det var. Från 
att ha varit tre syskon var 
man nu bara två och skulle 
låtsas som om man aldrig 
varit tre, var den känsla hon 
förmedlade.

Det blev tabu att prata om 
Anders

– Min svärmor kom och lade 
handen på min axel och sa, 
nämn aldrig hans namn. Hon 
trodde säkert att det var bäst 
så. Om man inte pratade om 
tråkiga saker fanns de inte. 
Det blev ödesdigert för oss. 
För barnen hade det varit det 
naturliga att prata om det 
som hänt, säger Stina.

Anders minne fanns ändå 
kvar, väldigt närvarande, 
även om man inte pratade 
om honom. 

Tillsammans i 56 år

Stina ger också en tillba-
kablick på sin barndom 
i Fredhäll. Hon var enda 
barnet och upplevde en trygg 
barndom, trots att de var 
hårda tider med kris och ran-
soneringskort. Pappan vann 
ofta pris för sina grönsaker 
på den årliga grönsaksutställ-
ningen, och mamman tyckte 
om att koka och bjöd gran-
narna på kåldolmar.

Då hon var 14 år träffade hon 
Hans, som hon fortfarande 
håller ihop med. Paret har 
varit tillsammans i 56 år. Det 
var på en skoldans vintern 
1952 som de träffades.

– Han följde mig tillbaka till 
spårvagnen efter dansen. 
Där kysste han mig. Det var 
helt överväldigande. Det var 
första gången jag blivit kysst. 
Jag var 14 år då, han var 15. 

På sommaren visade det sig 
att bådas familjer planerat 

att vistas på Österskär. Där 
träffades de tu igen, dansade, 
åt kräftor och satt på veran-
dor. De gifte sig 10 år senare.

Trots sin långa samvaro 
kunde inte heller Stina och 
Hans prata med varandra om 
Anders död, men de förstod 
ändå den andras smärta.

Ett fält ovanför bröstet

Det som blev en vändpunkt 
för familjen var en helt 
vanlig februaridag 2002. De 
ringde från sjukhuset och sa 
att hennes bilder från mam-
mografin var suddiga och 
hon borde komma och ta om 
dem. Mammografi var aldrig 
något hon oroat sig för, men 
nu kom en sköterska och gav 
henne en stol och hon blev 
helt annorlunda mottagen 
än normalt.

– Läkaren sa att de hittat ett 
fält ovanför ena bröstet. Jag 
hade själv sökt efter ärtlik-
nande knölar i bröstet och 
visste inte att cancern kan ha 
formen av ett fält. Jag hade 
ammat alla mina barn länge, 
i nio månader, och trodde 
inte att jag skulle få cancer, 
berättar Stina.

Hon har en teori om vad som 
kan ha orsakat cancern.

– Jag hade ätit östrogen i 14 
år. Ingen visste då att det var 
farligt. Alla mina väninnor 
åt östrogen, det sågs som 
ett föryngringsmedel, säger 
Stina. 

Hon ville först inte riktigt tro 
på läkarens ord, och inte ope-
rera bröstet. Men döttrarna 
sa att hon måste operera sig, 
för att inte dö. Vid den första 
operationen tog man bort 
en kakbits storlek av bröstet, 
men det visade sig att det 
inte räckte.

– Fjorton dagar senare tog 
man bort hela bröstet, säger 
Stina.

Efter operationen kände 
hon sig inte längre hel, och 
duschade till exempel med 
solglasögon på. 

Vändningen kom då hon träf-
fade Lena Danhard. Hon satt 
en dag på Stinas sängkant 
på sjukhuset. Lena erbjöd 
stödsamtal till kvinnor som 
genomgått bröstoperationer. 
Hon blev ett stort stöd för 
Stina.

– Du kan säga vad du vill till 
mig, sa Lena. Jag är där du 
är och jag står bakom dig, sa 
hon. Då jag var rädd för att 
cancern skulle komma till-
baka tröstade hon mig med 
att vi alla ska dö, jag behöver 
inte vara mer rädd än någon 
annan för att dö.

Det var tack vare samtalen 
med Lena som Stina började 
måla igen. Hon gjorde sitt 
sista besök hos Lena 2005, 
ett drygt år senare dog Lena, 
drabbad av en tumör i hjär-
nan. 

Målar och skriver dikter

Under föredraget visar Stina 
upp en mängd av sina bilder, 
men det är ändå bara en 
bråkdel av alla bilder hon 
målat.

– Jag var på väg att bli konst-
när innan allt det här hände. 

Många av bilderna hand-
lar om hennes upplevelse 
av bröstoperationen. Hon 
skriver också dikter, och bjöd 
åhörarna på några av dessa.

– Jag kunde inte måla 
Anders, så jag skrev dikter 
om honom i stället, säger 
Stina.

Vet du när du sätter dig ned 
och målar hur bilden ska se 
ut?

– Nej, det vet jag inte. Jag 
målar precis det som jag 
känner. Det blir mest äkta så, 
berättar Stina.

Hon har en dröm hon skulle 
vilja få förverkligad.

– Jag skulle vilja ha en ut-
ställning med mina bilder, 
och så skulle jag stå bredvid 
och berätta om dem. 

När jag ställde mig 
mitt i smärtan och inte 
försökte fly, då för-
svann den. Det säger 
Stina Herrström, vars 
son Anders dog på 
sin 10-årsdag. En sorg 
familjen inte kunde tala 
om, förrän Stina drab-
bades av bröstcancer 
för sex år sedan.

Stina jobbade tidigare som 
bildlärare på högstadie- och 
gymnasienivå och det var ge-
nom målandet och att skriva 
dikter hon fick livsglädjen 
tillbaka.

– Jag uttrycker sorgen via må-
landet. När smärtan försvun-
nit finns bara glädjen kvar, 
förklarar Stina över en kopp 
kaffe på stadshuset i Närpes.

Hon har nyss hållit ett 
föredrag på Närpes med-
borgarinstitut om sina 
upplevelser, sonens död, 
bröstcancern, målandet och 
skrivandet. Följande dag 
ska hon till Korsholm och 
hålla föredrag där. Stina bor 
tillsammans med sin man 
Hans i Österskär, utanför 
Stockholm, i Sverige. 

Att hon befinner sig i Närpes 
beror på en film om hennes 

liv som visats på Sveriges TV. 
Michael Slama i Närpes såg 
filmen och blev så berörd att 
han kontaktade henne och 
på den vägen är det.

Filmen heter Nyckel till tyst-
naden, och där talar familjen 
för första gången öppet om 
Anders död. Stina och Hans 
har fyra barn i livet, två dött-
rar som var födda då Anders 
dog, och senare fick de en 
pojke och en flicka till.

– Filmen har köpts in av  
TV-bolag i alla nordiska  
länder. Den kommer att  
visas också här i Finland,  
kan Stina berätta.

Filmen visas på FST på 
trettondagsaftonen, den 6 
januari, med repris den 11 
januari.

Människor kommer  
fram och pratar

Efter att filmen visats på 
Sveriges TV har människor 
kommit fram till Stina, och 
berättat om sina egna erfa-
renheter. 

– Människor har kommit 
fram till mig på gatan och 
kramat om mig och berät-
tat sina egna historier. Till 
och med på operan har 
människor kommit och satt 

Text&bild: Tom Sörhannus

Den 84:e Blindveckan  
ägde rum 9-16.11. 

Olika hjälpmedel gör det lät-
tare för synskadade att klara 
sig självständigt men hjälpme-
del avlägsnar inte fullständigt 
behovet av personlig hjälp. 
En seende persons hjälp 
behövs i olika dagliga rutiner 
och vid uträttande av olika 
ärenden. Behovet av personlig 
hjälp blir större på grund av 
ökad självbetjäning i såväl 
affärer, myndigheter som i 
ämbetsverk. Ofta är det en 
familjemedlem eller annan 
närstående som hjälper den 
synskadade i situationer som 
dessa men alla har inte möj-
lighet eller tillgång till hjälp 
då den behövs.

Förbundet Finlands Svenska 
Synskadade (FSS) anser att 
det är viktigt att den person-
liga hjälpen blir en subjektiv 
rättighet. FSS har i samarbete 
med övriga medlemsorgani-
sationer i Handikappforum 
arbetat för att rätten till 
personlig hjälp blir en lagstad-
gad, subjektiv rättighet för 
gravt handikappade. 

Synskadade behöver fortsätt-
ningsvis tillfällig hjälp av 
medmänniskor t.ex. i trafiken 
och i köpcentrum. Subjektiv 
rätt till personlig hjälp avlägs-
nar inte detta behov. Därför 
rekommenderar Förbundet 
Finlands Svenska Synskadade 
att man tar mod till sig och 
frågar den synskadade om 
denna behöver hjälp. 
 
Under Blindveckan uppmärk-
sammade de lokala synska-
deföreningarna på olika sätt 
synskadades hjälpmedel och 
behovet av personlig hjälp. 
Tidningen Blindveckans 
budskap delas ut lokalt och 
finns också att få på förbunds-
kansliet.

Själv betjäning 
blir allt  
vanli gare –  
behovet av 
personlig  
hjälp ökar
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Text&bild: Daniela Andersson

2008 har minsann varit 
fullspäckat med jubiléer. 
Den 9-10 oktober var 
det dags för Finlands 
svenska socialförbunds 
jubileumskongress på 
Hamburger Börs i Åbo. 
Den pigga 80-åringen fi-
rade i dagarna två med 
temat sociala utmaning-
ar och framtidsvisioner.

FSSF:s ordförande Märta 
Marjamäki och verksamhets-
ledare Boris Björklund har 
all anledning att vara nöjda 
över den fullspäckade tvåda-
garskongressen. 

– Förra gången höll vi 
kongressen i Karleby nu 
stod Åbo i tur. Åbo är en bra 
jubileumsstad det är enkelt 
att ta sig hit, konstaterar 
Marjamäki.

Runt 65 personer bänkade 
sig för att lyssna på det 
ena välformulerade an-
förandet efter det andra. 
Företagscoach Christoph 
Treier väckte som vanligt 
positiv anda likaså den alltid 
stiliga och innovativa psyko-
log Tony Dunderfelt. 

– Siv Sandberg gjorde också 
sitt bästa framförande någon-
sin i temat Ankeborg-ett nytt 
koncept för kommunal ser-
vice, konstaterar Marjamäki. 

Hårda bud enligt 
Torvalds 

Den nuvarande pensionerade 
redaktören Nils Torvalds 
håller ett inspirerande och 
upplyftande inlägg. Det är 
hårda bud men han öppnar 
visuellt genom att på tav-
lan skriva att Ahtisaari får 
Nobels fredspris. Vilket han 
fick just den dagen. 

– Finlands är ett hukande 
land! Vi har skurit så mycket 
i det sociala systemet att det 
snart går illa. Den gamla 

Socialförbundets 
jubileumskongress 
firades i Åbo

– Det är illa övertänkt och 
genomfördes på ett fegt sätt. 
KSSR kommer inte att spara 
de pengar som det lovats. 
Alla normala mänskor vet 
detta. Små kommuner klarar 
sig bäst, se bara på Åland!
Folk nickar medhållande i 
publiken. 

– Jag tycker allvarligt illa om 
FPA, avrundar Torvalds och 
uppmanar folk att ta tele-
fonen och ringa upp politi-
kerna och berätta hur läget 
egentligen ligger, för tjänste-
männen har slutat lyssna för 
länge sedan.

Solskenshistorier i Sund

Efter psykolog Tony 
Dunderfelts 30 sekunders 
avslappningsövningar och 
föreläsning om konsten att 
vara människa och nycklar 
till gott samarbete träffar jag 
på Göte Winé vid kaffebor-
det. Winé är socialnämndens 
ordförande i Sund på Åland 
och kan berätta om ett yt-
terst positivt projekt som 
startat upp i Sund där man 
hjälper ungdomar som råkat 
i trångmål med polis och 
myndigheter. 

– Vi fick Christoph Treier 
med i projektet och det satt 

minsann sprätt på resluta-
ten. Ungdomarna gillade att 
samarbeta med någon med 
hög kredibilitet, eftersom 
han coachat världskända ral-
lyföraren Markus Grönholm 
så hade de tilltro till honom.

Ofta kom ungdomarna från 
trasiga hemförhållanden 
och tron på framtiden var 
i botten. Under ett och ett 
halvt år har man jobbat med 
ungdomarna och resultaten 
är att de från att se verkligt 
mörkt på framtiden igen fått 
ett ljusare perspektiv. 

– Av sex personer finns 
endsst en kvar i socialkans-

Tony Dunderfelt 
in action.

Kongressdeltagarna 
motionerade en stund 
på uppmaning av Tony 
Dunderfelt. 

Göte Winé berättade om det positiva projektet i Sund.Märta Marjamäki och Boris Björklund hade all orsak att 
vara nöjda över jubileumskongressen.

goda tiden har aldrig fun-
nits, vi bör ha et fungerande 
socialt system men politi-
kerna gör ingenting, dundrar 
Torvalds.

Politikerna förlorade mak-
ten för länge sedan, vi lever 
under finansministeriets 
diktatur. 

– Man älskar att tala om att 
parlamentarisera, men det 
är bullshit! Om något skall 
parlamentariseras så är det 
Finlands statsbudget, fortsät-
ter Torvalds och hade vi inte 
varit i Finland så skulle han 
fått rungande applåder.

Torvalds är en motståndare 
till KSSR. Ju större organisa-
tioner desto sämre är tesen. 

liets rullor. Resten jobbar 
eller studerar. Det är riktiga 
solskenshistorier.

Om det finns et missbruk 
med i bilden går det dock 
inte att jobba som de gjort 
i Sund. Man bör först ta itu 
med missbruket.

– Socialens uppgift är att få 
till stånd något konstruktivt. 
Det svåra är när socialarbe-
tarna skall göra det själva, 
bäst resultat får man då 
någon så kallad god person 
utifrån träder in. Det finns 
alltid den goda och den onda 
i ungdomarnas tankesätt, 
konstaterar Winé.
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lättja eller håglöshet. Men re-
sonemanget har sitt pris. Den 
dirigerar ofta in personen på 
ett sidospår i förhållandet till 
samhället i stort. 

Diagnoser och  
skolproblem

Detta bevittnar vi i de många 
inläggen till exempel från 
skoldebatten. Inlägg som går 
ut på att vissa elever trots 
allt mår bäst i egna små och 
separata grupper av jämlikar. 
Det är en händelse som ser 
ut som en tanke att ständigt 
förnyade besparingskrav och 
krav på skärpt ansvarstagan-
de hos individen, resulterar 
i ett svällande flöde av vad vi 
kunde kalla,  frisedlar, dvs. 
diagnoser som samtidigt ska-
par psykiskt och fysiskt ut-
rymme för rationaliseringar, 
handlingsutrymme för dem 
som brinner av iver att för-
verkliga kunskapsskolan, det 
kostnadseffektiva samhället. 
Här se vi något av mångty-
digheten i dagens samhälle. 
Trots deklarationer om en 
integrerad och inkluderande 
skola ser vi utvecklingslinjer 
som går helt åt motsatt håll. 
På många håll är man i full 
färd med att bygga upp mo-
deller som bygger på avskilda 
specialskolor, separata grup-
per i ordinära skolor och ett 
betonande av specialpedago-
gikens behov av särlösningar. 
Denna utveckling beskriver 
man som integration!  

Integration?

Vad menas då med inte-
gration? Den stora vänd-
punkten för ett aktivt 
samhällstillvänt tänkesätt 
inom omsorgen brukar vi 
datera till lanseringen av 
normaliseringsprincipen i 
slutet av 1950-talet. Principen 
utvecklades av den danska 
omsorgens chef, Niels Erik 
Bankk Michelsen, i mycket 
som en reaktion mot förhål-
landet i de dåvarande danska 
institutionerna. Det väsent-
liga budskapet i normali-
seringsprincipen, speciellt 
i sin nordiska tappning, är 
att miljön kring utvecklings-
störda personer bör göras 
så normal som möjligt. 
Uppmärksamheten låg i 
högsta grad på individen och 
individens välbefinnande, 
men fokus flyttades över på 
vad samhället kunde göra för 
individen.

Normalisering leder över 
integrering fram till det 
inkluderande samhälle och 
kravet på ett fullt medborgar-
skap för alla. 

Bristande ansvar

Det som i dagens läge ger 
anledning till bekymmer är 
samhällets ansvar eller skall 
vi säga tendenser till bris-
tande insikt om sitt ansvar. 
Bakgrunden till denna svik-
tande insikt finner vi i kriti-
ken av välfärdsstaten och i en 
ny förenkling av orsak och 
verkan, populism om man 

så vill, historielöshet och all-
män vilsenhet. Men samhäl-
lets individualisering utgör 
samtidigt en stor möjlighet 
för de personer som är bero-
ende av fortlöpande insatser 
från samhällets sida. Då det 
gäller att ompröva hur man 
på ett individuellt anpassat 
sätt kan hjälpa en person 
till ett så fullvärdigt liv som 
möjligt finns i dag massor 
av intressant nytänkande. 
Utgångspunkten är att en 
avskalad byråkrati, ett litet 
vårdteam, i samarbete med 
personen själv för mindre 
kostnader kan åstadkomma 
ett bättre resultat, skräddar-
sytt för individen och som 
sagt till mindre kostnader. 
Om vi ställer detta mot ett 
föråldrat system av tjänster, 
som snarare är planerade 
för grupper än för individer, 
är många beredd att byta ut 
litet av systemets trygghet 
mot möjligheten till eget 
initiativ, till möjligheten att 
bli en entreprenör för sin 
egen livssituation. I början av 
2000-talet knöt bl.a. FDUV:s 
projektsekreterare Maarit 
Aalto kontakt med Holland, 
som då gick i bräschen 
för denna utveckling. Det 
lagpaket med bl.a. förslag till 
ny handikappservicelag som 
väntar på regeringens be-
handling bygger till centrala 
delar på att en person med 
en funktionshämning själv 
har möjlighet att påverka 
sin dagliga livsföring genom 
personliga assistenter liksom 
och genom att använda per-
sonliga servicesedlar. 

Inför ett nytt samhällsmönster
 – framtidsvisioner med hjälp 
av FDUV:s backspegel

Mikael Lindholm höll sitt avskedsföredrag på FDUV:s kongress i Vasa den 25-26.10.2008.

Text: Mikael Lindholm

Förändringar är  
välkomna!

Dagens samhällsmönster 
kanske kan uppfattas som ett 
mönster av kontraster. Många 
av de stora trenderna tycks 
löpa sida vid sida men ändå 
åt olika håll. Det högtekno-
logiska informationssam-
hället ger nya möjligheter, 
men samtidigt innebär 
dess inneboende tendens 
till utslagning en nästan 
omärklig förändring av de 
sociala samhällstrukturerna 
i autoritär riktning. FDUV 
har inte sagt ett schematiskt 
nej till de förändringar som 
är på gång. Det vore ju oklokt 
och betyder samtidigt att vi 
förlorar en viktig chans till 
den påverkan vi ändå har. 
Vi är positiva till att fokus 
flyttas från gruppen till 
personen, då det gäller olika 
serviceformer, men kräver 
att detta åtföljs av åtgärder. 
Vi har krävt förnyelse av 
stelnade servicesystem, men 
ställt oss avvisande till en 
överdriven tro på att konkur-
rens och uppskruvade krav 
skulle representera en sund 
utveckling.  Den tyska filoso-
fen Hegel ansåg att det bästa 
av motstridiga tendenser så 
småningom utkristalliserar 
sig till en syntes, ett tillstånd 
där öppna frågor och svar så 
småningom kommer på rätt 
plats.  DUV har som en del av 
handikapprörelsen en viktig 
roll i att skapa en sådan 
syntes.  

   

Efter en lång oriente-
ring mot att använda 
samhällets resurser 
för att sammanföra, 
integrera grupper som 
befunnit sig i samhäl-
lets marginal, håller 
vi uppenbarligen nu 
på att bevittna en 
svängning. En sväng-
ning som inte enbart 
är en tillfällig svacka i 
samhällsansvar, utan 
ett betydligt större 
pendelutslag.

Många av de 
målsättningar 
som ställ-
des upp för 

samhällsintegration har 
inte kunnat genomföras 
och orsakerna har inte 
alltid berott på resursbrist. 
Fokus och därmed även 
kraven har på nytt börjat 
överflyttas från samhäl-
let till individen. Detta är 
ingalunda alltid till fördel 
för grupper i samhällets 
marginal. Tvärtom ligger 
anklagelser om en egen 
skuld till situationen nära 
till hands liksom tanken 
att man genom att isolera 
kan avgränsa eller hindra 
ett i majoritetens ögon 
icke-önskat beteende att 
sprida sig till nya grupper. 

I början av 1990-talet 
representerade jag den 
så kallade tredje sektorn 
i ett seminarium vid Åbo 
Akademi om den nordiska 
välfärden. En del av de 
frågor upplever jag fort-
farande som aktuella och 
väsentliga för dagens si-
tuation. Den förändring av 
samhällsmönstret vi ser i 
dag tog under 1990-talet sin 
början med en fundamen-
tal kritik av välfärdstaten 
som begrepp. I mitt anfö-
rande stödde jag mig delvis 
på sociologen Mårten 
Söder, som medverkat i 
många av FDUV:s möten 
och förbundskongresser. 

Den djärva  
målsättningen

Mårten Söder har på ett 
träffande sätt kunnat pro-
blematisera den nordiska 
välfärdsmodellen utan att 
för den skull vara välfärds-
skeptiker. I Norden har 
staten uppfattats som ett 
slags samhällets sociala 
ingenjör. Ambitionerna 
har varit att bygga upp det 
så kallade starka samhället 
som kunde ta fram lös-
ningsmodeller för de flesta 
samhällsfrågor. I Finland 
fick vi en genomgripande 
konsensuspolitik, vilket 
förutom sina goda sidor 
ofta betydde att rikspoli-
tik blandades in i frågor 
som egentligen borde ha 
avgjorts på ett helt annat 
sätt. I Sverige underströk 
det dåvarande regerings-
partiet, socialdemokrater-
na, i sitt sjuttiotalsprogram 
Mot nya djärva mål att sam-
hället inte enbart skall ha 
ansvar för fördelningen av 
materiella tillgångar, utan 
även för immateriella. 

Men den djärva målsätt-
ningen, att inte enbart 
fördela ekonomiska 
tillgångar, utan överhu-
vudtaget trygga mänsk-
ligt välbefinnande och 
välmående nådde alldeles 
uppenbart inte ända 
fram. Övertygelsen om 
statens och samhällets 
möjlighet att fungera som 
en fördelare och skapare 
av immateriella goder, 
påverka frågor som känsla 
av samhörighet, trygghet 
och välbefinnande fick sig 
så småningom allvarliga 
törnar. Tron på möjlighe-
terna att dirigera och i alla 
stycken garantera medbor-
garnas välbefinnande på 
makronivå började vackla. 
Sjuttiotalets programfor-
mulering, Mot nya djärva 
mål, hade i samma partis 
1990-talsprogram fått vika 
för följande text Tvivlet gror. 
Har välfärdssamhället tagit 
över så många sociala upp-
gifter från familj och vänner, 

att livet blivit opersonligt och 
ansvarslöst och vi själva blivit 
hjälplösa?

Också hos oss började tviv-
let gro hos det socialdemo-
kratiska partiet, som har 
varit en av välfärdsstatens 
stora förespråkare. 

Stel byråkrati

I stället för utveckling och 
social trygghet upplevde 
således många att man 
fått en stelbent byråkrati, 
som snarare försvårade 
främjandet av den enskilda 
individens möjligheter. De 
samhällsinriktade greppet 
håller på att försvagas och 
fram träder igen en tanke 
på att man kan och bör 
klassificera personer efter 
förmodade egenskaper och 
beteendemönster. Orsaken 
till dålig framgång på ar-
betsmarkanden eller social 
isolering finner man gärna 
i brister hos individen och 
dennes attityder, snarare 
än i samhällsituationen. 
Samhällets moraliska skyl-
dighet att hjälpa medbor-
gare i trångmål förvandlas 
omärkligt till individens 
moraliska skyldighet att ta 
hand om sig själv liksom 
sin och sin familjs försörj-
ning. Denna skyldighet 
har givetvis alltid funnits, 
men nu hävdar man att 
den kommit i upplösning 
på grund av samhällets 
vidsträckta ambitioner och 
att ökade samhällsinsatser 
i själva verket innebär, att 
ett ökat antal personer blir 
marginaliserade och kom-
mer att befinna sig i grup-
pen av b-medborgare. Detta 
därför att insatser från 
samhället sida passiviserar 
individen  och gör denna 
obenägen att överhuvud-
taget ta sitt ansvar som 
medborgare på allvar. 

2000-talets gissel 

Om man på 1970-talet ville 
ge samhällsinsatserna en 
avgörande betydelse för 
individens varande och väl-

befinnande, på 1990-talet 
började gripas av osäkerhet 
om kursen så byter man i 
början av 2000-talet fot och 
slår fast att samhällsinsat-
serna blivit för omfattande. 
Positiva effekter byttes mot 
passivitet och bidragsfällor. 
Jag tar gärna ett nytt exem-
pel från Sverige, därför att 
ställningstagandena där 
är mera transparenta. Vi 
får en klar bild av utveck-
lingen. Den nya svenska 
regeringens har signalerat 
full sysselsättning som 
sitt första mål. Det intres-
santa är, att detta skall ske 
genom att genom att göra 
bidragssystemen mindre 
attraktiva. Man hävdar att 
det gäller att hjälpa med-
borgarna ur passivitet och 
bidragsfällor. Då skapas 
en lust till ett äkta engage-
mang på arbetsmarknaden 
hos de många av dem som 
tidigare pga. bidragssyste-
met har valt ett liv i mar-
ginalen. Statens åtgärder 
bör framför allt främja de 
aktiva samhällsgrupperna 
och på så sätt etablera fler 
arbetsplatser.  Pendeln 
har gjort ett fullt utslag. 
Underförstått, de flesta har 
i framtiden sig själv att 
skylla i fall de befinner sig i 
en situation av segregering 
och marginalisering. Vår 
egen regering har klokt 
nog inte uttalat sig lika 
klart i ideologiska frågor, 
men grundlinjerna är de 
samma. Tanken är att sam-
hällets social- och hälso-
service skall rationaliseras 
och som man brukar säga, 
det skall löna sig att ar-
beta. Det sistnämnda är en 
likadan självklarhet som 
individens skyldighet att 
ta hand om sig själv, men 
i den nya samhällsituatio-
nen får även denna själv-
klarhet en betydligt mer 
anspråksfull ja vi kan säga  
pockande framtoning.

Välfärdssamhällets  
problem

Inom DUV har vi under de 
senaste årtionden upplevt 

denna kritik av välfärdsam-
hället, ofta smygande, men 
i bland mycket konkret 
som då det gäller ifrågasät-
tandet av lägerverksamhet 
och meningsfull fritids-
service, som DUV ordnat 
sedan 1960-talet med 
allt större tillströmning. 
Det är således inte varit 
frågan om någon vikande 
serviceform med minskad 
efterfrågan som utsatts 
för kommunernas mer 
eller mindre drastiskt 
genomförda bojkotter. Nej, 
avståndet i synsättet har 
blivit mycket, mycket långt. 
Där DUV ser verksamheten 
som ett viktigt steg mot 
större samhällsintegrering 
och därmed fullt medbor-
garskap, antyder många 
kommunala beslutsfattare 
att det snarare är frågan 
om för mycket service som 
passiviserar och t.o.m. 
kan motverka sitt syfte. 
Indelningen av medbor-
gare i dem som det lönar 
sig respektive inte lönar sig 
eller lönar sig mindre att 
satsa på har fått beslutsfat-
tarna, stora som små, i sitt 
järnhårda grepp.

I och med en indel-
ning i ett A och ett 
B-medborgarlag växer en 
social beställning på för-
klaringsmodeller, i de fall 
individen inte kan leva upp 
till dessa nya förutsättning-
ar. Vi kan således notera 
diagnosernas återkomst, 
speciellt då frammarschen 
av de s.k. nya diagnoserna, 
bokstavskombinationer så 
som MBD, ADHD, DAMP.  
De har uppfattats som 
definitioner eller beskriv-
ningar av olika kom-
munikationshandikapp, 
som först nu med utökad 
kunskap har kunnat identi-
fieras. Men man kan också 
uppfatta dem som en form 
av svar på samhälleliga 
behov. Diagnosen ger en 
frisedel från det allmänna 
kravet på skärpning, 
individens svårigheter 
beror således inte alltid på 
moraliska omständigheter, 
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När jag var barn frågade vuxna ofta mig 
om hur min syster mådde. De gjorde det av 
omtanke, det förstod jag, men jag blev ändå 
ofta arg inombords. Varför frågade ingen 
någonsin om hur jag hade det? De menade 
väl, men jag skulle ha velat prata om annat. 
Länge presenterade jag mig som ”Johanna, 
min lillasyster har Downs syndrom”.

Johanna, 35 år

I Stor över en natt uppmärksammas ett annor lunda 
syskonskap – ett inte alldeles vanligt ämne. Vuxna 
syskon till personer med Downs syndrom berättar 
om sin uppväxt och hur den påverkar dem i dag. 

Christina Lång är själv mamma till en dotter med 
Downs syndrom. Hon beskriver oförställt hur 
familjen med de tre döttrarna format sin vardag.  

   ❦  

Christina Lång har aktivt arbetat för att 
synliggöra personer med funktionshinder genom 

att delta i debatter, ordna kurser och engagera sig i 
organisationer som driver handikappolitik. 
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Läsvärt Läsvärt

Ann-Britt Aldeman, 2006. 
Lind & Co.

Jag är dåligt insatt i 
vad köpberoende är då 
jag börjar läsa boken. 
Kanske har jag för mig 
att det är en relativt lätt 
psykisk åkomma, som 
lindras bara man lär sig 
att lugna ner sig och 
löser bakomliggande 
problem som väcker köp-
tvånget. Nå, så enkelt är 
det nu inte, kommer jag 
att lära mej av Ann- Britt 
Aldemans självupplevda 
historia.

Ann-Britt växer upp i en vanlig 
familj i 1950-talets Sverige. 
Vanlig såtillvida att jag antar 
att det också i andra familjer 
förekommer att man tidigt lär-
de sig att inte visa känslor, att 
hålla tillbaka, särskilt negativa 
stämningar. Då Ann-Britts lil-
lasyster dör som spädbarn, går 
modern in i ångest och tablett-
missbruk. Ann-Britts roll blir 
att ta hand om sin mamma, 
ställa upp och vara duktig, och 
aldrig riktigt bli sedd. I vuxen 
ålder, då Ann-Britt genomgår 
en skilsmässa, dämpar hon 
smärtan och ångesten med att 
shoppa intensivt. Fina kläder 
får henne att må bra en stund, 
och känna sig lika bra som 
andra som handlar på det fina 
varuhuset NK. Aldeman inle-
der psykoterapi men häpnar 
själv, då hon ser tillbaka, över 
hur hon aldrig tar upp shop-
pingberoendet. Som om Ann-
Britt redan då vet att något är 
fel, men inte förmår ta upp 
saken med sin terapeut eller 
erkänna det för sig själv.

Då Aldeman senare blir 
föreståndare för ett samägt 
daghem, och därmed får an-
svar för dagisets ekonomi, går 
spiralen neråt. Hon dämpar 
rastlöshet och tomhet med att 
shoppa, och skriver fakturor i 
andras namn för att dölja sina 
stora skulder. Ann-Britt köper 
kläder och annat för omkring 
10 000 kronor per vecka (drygt 
1000 euro). Samtidigt är hon 
en person som till ytan verkar 

vara pålitligheten själv, så 
det tar en tid innan hon blir 
avslöjad.

Så småningom utvecklar Ann- 
Britt psykosomatiska besvär, 
och beskriver igen en längtan 
att bli upptäckt och avslöjad, 
för att få ett slut på det hela. 
Hon blir givetvis i något skede 
avslöjad på arbetet, och skam-
men är oerhörd. En skam som 
växer ytterligare av tidnings-
rubriker som Dagisföreståndare 
tros ha förskingrat en miljon. 
Ann-Britt överväger rentav 
självmord, men visar sådan 
självinsikt att hon på eget 
bevåg söker psykiatrisk hjälp. 
Sedan följer sjukhusvård, 
öppenvård och en smärtsam 
rättegång, med nyfikna närva-
rande. Glimtar av magi lägger 
författaren ändå fram, då 
några vänner och arbetskam-
rater visar nåd och är beredda 
att förlåta. I psykologiska 
tester framkommer sedan att 
Ann-Britt lider av depression 
och ångest, eftersom hon lever 
i ett tvångsmässigt förhållan-
de till sin mamma ända sedan 
barndomen. Hon får därför 
inget straff, men tvingas gå så 
kallad frivård. Aldeman ger 
ett lite komiskt exempel på 
samhällets dåliga kunskaper 
om köpberoende: hon blir satt 
att lyssna på band där klepto-
maner berättar. Kleptomani 
ansågs alltså ligga närmast 
hennes problematik, fastän 
det är en helt annan sak. 
Aldeman beskriver med var-
dagliga exempel hur hon efter 
många års psykoterapi blir 
friare i relation till sin manna, 
och hur det egna familjelivet 
börjar må bättre. 

Efter att ha läst den lilla boken 
har jag helt klart en större 
förståelse för köpberoende, 
och för hur många psykiska 
besvär trots allt liknar var-
andra, och kan ha liknande 
bakgrundsorsaker. En lättfatt-
lig bok för den som vill förstå 
mer av psykisk problematik. 
En bok som får mig att förstå 
att också köpberoende är mer 
än bara de yttre symptomen: 
fåfånga, lögner och ekonomisk 
kortsiktighet.

Text: Cajsa Björkman

Av: Brooke Shields. 
2005 (på svenska 2006). 
Prisma.

Jag öppnar boken, skriven 
av skådespelerskan Brooke 
Shields, med en skeptisk in-
ställning. Förväntar mig nå-
got faktasprängt och slarvigt 
skrivet (som ”kändisböcker” 
ibland, enligt mig, kan vara), 
men jag kommer att bli över-
raskad. Shields beskriver sin 
och makens långa process 
med barnlöshet, fertilitets-
behandlingar, missfall, ny 
graviditet, kejsarsnitt med 
komplikationer. En kort tid 
före förlossningen förlorar 
Brooke sin far, vilket också 
det bidrar till senare händel-
ser. 

Trots att livets största dröm 
uppfyllts blir allting fel. 
Författarinnan beskriver 
gråtattacker, känslan av 
att inte vara närvarande, 
hur amningen blir de enda 
stunderna av närkontakt 
med dottern, upplevelsen av 
att inte känna något för sitt 
barn. Så småningom själv-
mordstankarna, och svårig-
heterna att vara ensam med 
flickan utan att få panik. 
Välbeskrivna ögonblicksbil-
der, till exempel maken som 
tårögt kommer hem och 
undrar vad som är fel med 
Brooke, då andra nyblivna 
mammor verkar glada över 
sina barn. Boken handlar om 
den långa processen till själv-
insikt om att mamman, som 
alltid varit stark och högpres-
terande, behöver hjälp.Till en 
början är det lätt, för Shields 
och för hennes läkare, att 
förklara illamåendet med 
normal hormonell obalans. 
Ändå ökar skamkänslorna, 
känslan av att vara dålig som 
kvinna, rädslan att aldrig 
klara av en yrkeskarriär igen. 

Shields beskriver insikter, då 
terapi och medicinering så 
småningom lyfter på depres-
sionens lock, de osunda 
banden till den egna mam-

man, de höga kraven på sig 
själv, moderskapets ansvar. 
Hon anlitar för en tid en 
barnsköterska som lär henne 
mycket om kommunikation 
och lugn tillsammans med 
dottern, det är rörande att 
läsa. Shields börjar alltmer 
lära sig vad dottern önskar 
och känner sig allt mindre 
otillräcklig. Bilder av var-
dagsnjutningar, kändislivets 
baksidor och glamour får 
läsaren också en intressant 
glimt av.

Shields skriver också om sin 
medicinering mot depres-
sionen och hur hon kollap-
sade psykiskt efter att på 
eget bevåg ha avslutat för 
tidigt. Samtidigt blir Shields 
alltmer påläst om förloss-
ningsdepression, så boken 
innehåller många fakta, men 
på ett lättfattligt sätt.

I de sista kapitlen blir det 
tydligt att mamma Brooke 
mår bättre, är starkare, mer 
insiktsfull. Shields beskriver 
också hur hon i ett skede 
överdriver och anstränger sig 
till det yttersta för att vara 
glad, för att visa att hon du-
ger som mamma. Så ärligt, så 
mänskligt. Lite tröttsamt är 
det ändå att läsa om under-
bara fester man ordnar för 
dottern Rowan, hur Rowans 
klänningar ser ut och allt 
den lilla tar sig för. Kanske 
vill Shields verkligen betona 
den nyväckta glädjen över 
moderskapet.

Förlossningsdepression är 
ett komplicerat och ganska 
vanligt fenomen, och det 
finns hjälp att få. Ofta behövs 
både mediciner och terapi. 
För barnets och ens egen 
skull ska man inte vänta 
med att söka hjälp om man 
tror sig vara i riskzonen. Jag 
rekommenderar boken, som 
är humoristisk och lätt att ta 
till sig, åt alla intresserade 
av självutveckling och/eller 
psykisk ohälsa. 

Text: Cajsa Björkman

Författare: Christina 
Lång, 2008, Fontana

En liten bok om ett enormt 
stort ämne. I början av 
berättelsen om Susie slår 
det mig hur otroligt tyst 
det var om syndromet att 
ingen riktigt ville tala om 
det med den nyblivna mo-

Stor över en natt.
När ett syskon har 
downs syndrom.

Av: Jörgen Lundälv.
Meyers, 2008

Jörgen Lundälv har skrivit 
en ny bok som vänder sig 
till socialarbetare i kom-
munerna. Boken baseras 
på en studie i Sverige av 
LSS-handläggare och deras 
möten med trafikskadade. 
Boken kan ha stor använd-
ning bland socialarbe-
tare också i Finland samt 
brukarorganisationer och 
patientföreningar om de 
olika problem och dilem-
man som finns i möen med 
den trafikskadade män-

När regnet faller.  
Min väg ut ur  
förlossningsdepression

Att köpa lyckan  
– en berättelse om  
köpberoende

Trafikmedicin för socialtjänsten
– om SoL och LSS

niskan. Vad händer efter en 
trafikolycka med den trafik-
skadade människan? Vilket 
behov av stöd och stödin-
satser finns för den trafik-
skadade personen och hur 
hanteras stödbehoven av 
kommunens handläggare? 
Hur upplever kommuner-
nas LSS-handläggare att 
möta trafikskadade? Vilka 
problem och dilemman 
finns i LSS-bedömningar?

I boken Trafikmedicin för 
socialtjänsten får du svaret 
på frågorna. Boken som är 
den första i sitt slag vänder 

sig till socialarbetare, kli-
enter, patienter, anhöriga 
liksom till läkare, sjuk-
sköterskor, kuratorer och 
andra professioner inom 
området rehabilitering.

Trafikmedicin är ett ämne 
som kommer att bli allt 
mer efterfrågat inom 
socialt arbete. Kunskap om 
och erfarenhet av lagarna 
SoL och LSS bland social-
arbetare är en nödvändig-
het för att rättssäkerhet 
och sociala stödinsatser 
ska kunna upprätthållas 
och utvecklas. Den trafik-

skadades rättigheter och 
skyldigheter beskrivs i 
boken utifrån de upplevel-
ser som 259 handläggare 
inom området berättat 
om i en enkätstudie. Åtta 
huvudtyper av svårigheter 
och dilemman som LSS-
bedömarna särskilt proble-
matiserar redovisas. Boken 
tar även upp åtgärder och 
förbättringar som kan 
utveckla bedömningen och 
handläggningen av trafik-
skadade. Boken vänder sig 
till socialarbetare, klienter 
och patienter liksom till 
läkare och andra professio-

ner inom området rehabi-
litering.

Jörgen Lundälv är univer-
sitetslektor i socialt arbete 
vid Göteborgs universitet 
och docent i trafikmedicin 
vid Umeå universitet. Han 
disputerade år 1998 vid 
Helsingfors universitet 
där han avlade Politices 
doktorsgrad.

Han har skrivit en rad 
fack- och vetenskapsbase-
rade böcker. 

Se www.meyers.se

dern. Satt det månne i från 
”förrivärlden” att det var 
skamligt eller var det bara 
okunnighet och tafatthet 
av läkare och barnmor-
skor? Att komma över den 
första förskräckelsen och ta 
itu med att bearbeta käns-
lorna, att hon var så ensam 
med sin oro och ovisshet 
hur det skulle bli, om mo-

dern skulle orka, till och 
med skuld och skamkäns-
lor. Allt det praktiska som 
skulle ordnas. Småningom 
börjar det bli lättare, det 
fanns ändå någon hjälp 
att få. Att igen återgå till 
arbetslivet var ett lyft samt 
att få förstående arbets-
kamrater och förening 
där det kunde diskuteras 
problem. 

Familjen hölls ihop, det var 
en glädje att läsa de orden. 
Man kan känna mammans 
ångest och oro över babyn 
och den lilla storasysterns 
oro för mamman. Susies 
utveckling, för hon utveck-
lades verkligen en hel del, 
krävde krafter och närvaro 
av alla i hemmet. Dagvård 
fanns att tillgå och skol-
gång. Detta hade nog en 
god inverkan på Susies ut-
veckling. Hon var pigg och 
energisk, hon ville veta, se 
och höra allt och vara med. 
Byråkratin och pappers-
arbetet för att få igång all 
service och hjälp borde nog 
vara lite enklare. Att gå i 
skola är ofta också svårt 
för vanliga barn. Susie 
hade tur att ha lärare som 
kunde ta henne på rätt sätt 
och få Susie att trivas och 

gå framåt. Att man trivs i 
skolan är grunden för att 
lära sig något för alla barn. 

Under tiden jag läste hann 
jag ofta tänka att Susie nog 
hade en underbar skydds-
ängel då hon började klara 
sig att åka bussar och tåg 
och cykla. Människornas 
kommentar ”sådana borde 
inte få cykla” kunde man 
ju vänta sig tyvärr. Att trä-
da in i vuxenlivet är svårt 
för alla ungdomar och 
föräldrar. Susies föräldrar 
vågade lita på sin dotters 
förmåga och kunskaper i 
detta skede det var strongt 
av dem. Som läsare gläder 
man sig åt att det finns 
glädje, värme och humor i 
Susies liv.

Syskonberättelserna om 
deras tillvaro med bröder 
och systrar med Downs 
syndrom är gripande. Som 
små har de inte riktigt för-
stått och då de blivt äldre 
har de varit tvungna att 
förstå för mycket. Under lä-
sandets gång har jag tyckt 
mera synd om syskonen till 
downsbarnen än downsbar-
nen själva. Är det rätt att 
tycka synd om, ja man vet 
inte om det är rätta ordet. 

Men syskonen fick vara 
barn en kortare tid och 
föll som vuxna in i duktig-
hetsfällan. De borde också 
ha fått stöd och hjälp. De 
skämdes över sitt Downs 
syskon och tyckte att de 
inte fick tillräckligt av sina 
föräldrar. Senare då de bli-
vit vuxna hade de i alla fall 
tänkt att Downssyskonen 
ändå hade lärt dem något. 
Att föräldrar som tagit 
hand om downssyskonet 
livet ut också blev gamla 
var även ett orosmoment. 
Skulle downsbarnet klara 
sig på ett boende själv eller 
var alternativet anstalt? 

Fördomarna till utveck-
lingstörning har i viss 
mån lättat och medfört att 
downsbarn inte är så borta 
från samhällslivet som de 
var tvungna till förr. Men 
man borde också uppmärk-
samma de anhörigas behov 
och stöd. Perfekt till tusen 
kan ingen vara men kärlek 
och värme och humor 
behövs livet ut. En bra bok 
som belyser denna art av 
handikapp. 

Text: Elina Grundström-
Andersson
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Noterat

Döva behöver service 
på teckenspråk
Finlandssvenska teck-
enspråkiga rf:s projekt 
Kompetens 2008 är till 
ända. Undersökningen 
bekräftar att döva 
behöver teckensprå-
kig service och teck-
enspråkig information 
för att få full tillgäng-
lighet. Och med fung-
erande tillgänglighet 
kan döva också vara 
delaktiga i samhäl-
let på lika villkor som 
andra medborgare. 

Många myndigheter, 
tjänstemän och plane-
rare förstår varken teck-
enspråkets betydelser 
eller att finlandssvenska 
döva har ett eget språk. 
Många möjligheter inom 
IT-området tas inte till-
vara idag. Kompetens 2008 
strävar vidare med mål att 
åstadkomma produktion 
av finlandssvensk tecken-
språkig information och 
service, att få det konkreta 
exemplet genom SignWebb 
projektet. Planerna är att 
bygga upp en portal i inter-
net med finlandssvenskt 
teckenspråk.

Bakgrund

Undersökningarna som 
genomfördes i projekt 
”Lyktan” 2003-2005 visade 
att finlandssvenska döva är 
en svag och utsatt grupp 
i jämförelse med finska 
döva. Man har inte stöd 
och service på sitt eget 
språk. Projektet visade att 
föräldrar med hörselska-
dade teckenspråkiga barn 
är missnöjda och äldre 
döva är oroliga över brist 
på teckenspråkiga miljöer 
och personal som inte kan 
teckenspråk inom dagvård 
och äldrevård. Främst har 

Trafikljusens ljudsignaler 
kommer att bytas från 
pipande till knackande i 
Helsingfors. Orsaken är feed-
back av seende som anser att 
det pipande ljudet, som är 
till för fotgängare, är störan-
de. Särskilt människor som 
bor i centrum finner ljudet 
störande.

– Vi har börjat förnya trafik-
ljusen just i centrum. För ett 
par år sedan gjorde vi ett test 
där synskadade fick lyssna på 
ljuden och många ansåg att 

Det arbete som 
NSH (Nordiska 
Samarbetsorganet 
för Handikappfrågor) 
initierade för att under-
söka vilka handikapp-
hjälpmedelsområden 
som skulle tjäna på ett 
utvidgat nordiskt sam-
arbete har nu resulterat 
i en rapport som iden-
tifierar flera områden 
där ett större nordiskt 
samarbete skulle vara 
lönsamt. 

Bland dessa områden märks 
bland annat forskning och 
utveckling där arbetsgrup-
pen ser det största behovet 
av ett gemensamt arbete. 
Ett annat område är utred-
ningsverksamhet, där det 
finns behov för olika slags 
jämförande utredningar över 
landsgränserna vilket skulle 
vara en stor resurs vid utveck-
ling av nationella system och 
tjänster. En förutsättning för 
detta är dock att jämförbar 

den ljudsignal som ursprung-
ligen använts i Sverige, hörs 
bättre än pipandet, säger 
Kari Sane, biträdande enhets-
chef på stadsplaneringskon-
toret. 

Att byta ut ljudsignalerna 
är inte ett litet jobb. I 
Helsingfors har sammanlagt 
238 övergångsställen ljud-
signaler. Målsättningen är 
att den knackande signalen 
är inställd på alla trafikljus 
inom loppet av år 2009. 

Utvidga det nordiska 
samarbetet på  
hjälpmedelsområdet!

statistik finns, vilket det inte 
gör idag något som rappor-
ten också tar upp i en punkt. 
Testning av hjälpmedel är 
en tidskrävande uppgift vars 
resultat också skulle kunna 
användas över landsgrän-
serna, det förutsätter dock 
gemensamma riktlinjer och 
metoder. I rapporten föreslås 
också ett nordiskt samarbete 
kring standardiseringsarbe-
tet, det skulle kunna få en in-
ternationell inverkan då man 
internationellt fokuserar 
mycket på säkerhet medan 
Norden har större fokus på 
funktionalitet och ergonomi 
som centrala teman, utöver 
säkerhet. 

Förutom ett antal konkreta 
punkter har arbetsgruppen 
även identifierat ett par äm-
nen som också skulle tjäna 
på samarbete, det utveck-
lingen av ett bench-marking 
system, ett annat ämne är de 
försök som nu pågår i flera 
nordiska länder för att för-
enkla förmedlingsprocessen 
av hjälpmedel till användar-
na, så kallat fritt val.

Helsingfors satsar 
en miljon euro på 
knackande trafikljus

Kvarteret Sesam/Samse 
i Arabiastranden firade 
taklagsöl onsdagen den 
5 november. Bygget fram-
skrider enligt tidtabell. 
Byggkommitténs ordförande 
Hans Åhman konstaterade 
att arbetet har gått smidigt 
men än är det inte färdigt 
- slutrakan är kvar. Även 
entreprenörerna och byggar-
betarna framförde en häls-
ning och berömde bl.a. den 
goda stämningen på bygget. 
Festfolket bjöds på fisksoppa, 
morotskaka och kaffe och 
Jussi Raittinen underhöll.
 

Kvarteret Sesam/Samse plane-
ras stå klart sommaren 2009. 
I kvarteret finns hyresbostä-
der, ett svenskt daghem och 
kvartersskola, Förbundet 
Finlands Svenska Synskadade 
r.f.:s verksamhetsutrymmen, 
Svenska skolan för synskada-
de, det finlandssvenska speci-
alpedagogiska resurscentret 
SPERES samt verksamhetsut-
rymmen för Svenska synska-
dade i Mellersta Nyland r.f. 
Huvudplanerare för kvarteret 
är arkitekt Stefan Ahlman. 

Taklagsöl firades  
i Arabiastranden

finlandssvenska döva en oer-
hörd brist på information på 
teckenspråk, stöd och vägled-
ning efterfrågas av många. 
Tolkbristen är också stor.

RAY beviljade understöd 
och projektkoordinator 
Lena Wenman anställdes på 
heltid.

Målsättning

Projektets syfte var att grun-
da ett kompetenscenter för 
finlandssvenska döva, för att 
trygga tillgång till samhälls-
service och tillgång till in-
formation. Målsättningen är 
att arbeta för tillgänglighet 
till alla former av samhälls-
service och den informa-
tion som finlandssvenska 
döva är i behov av, att öka 
service och information på 
finlandssvenskt teckenspråk. 
Kommuner och samarbet-
parter skall erbjuda tjänster 
till finlandssvenska döva. 
Nätverk skapas genom stöd, 
handledning och uppfölj-
ning. Kompetenscentret skall 
även producera program på 
finlandssvenskt teckenspråk.

Resultat 

Information om döva måste 
spridas i Svenskfinland, fin-
landssvenska organisationer 
brister i  kunskaper och vill 
ha kontakt och söka samarbe-
te. Kommuners äldreomsorg, 
socialstöd saknar tillräcklig 
kunskap om teckenspråkiga. 
Rättigheter för döva till 
service och information på 
teckenspråk Information 
material behov finns om fin-
landssvenska döva och teck-
enspråk, producerats egen 
liten informationsbroschyr. 

Nätverk

Finlands Svenska 
Handikappförbund har haft 
nära samarbete då Lena 

Wenman deltagit som aktiv 
medlem i styrelse, särskilt i 
utskottsarbete för handikap-
politik. Nätverksdeltagande 
är viktig för små minori-
tetsgrupper för uppmärk-
sammande ibland annat 
handikappolitik och till-
gänglighetsfrågor, samhälls-
planering och utbyte av 
information med andra och 
inte minst stöd för projektar-
bete; att få stöd för finlands-
svenska teckenspråket genom 
samarbete.

Tillgänglighet i  
konkret bemärkelse

Tillgänglighetsfrågan har 
fokuserat på att förmedla 
och berätta om behovet av 
teckenspråk, att söka olika 
samarbetsmöjligheter, skapa 
kontakt med olika organisa-
tioner.

Under projektet har flera 
besök genomförts, med dis-
kussioner i Jakobstad, Vasa 
och möten med Helsingfors, 
Esbo, Borgå och Raseborg. 
Projektkoordinator disku-
terade tillgänglighet och 
teckenspråkig information, 
möjlighet till Internet över-
sättning framfördes.

Lobbning för samhällsinfor-
mation översättning, flera 
besök och kontakter myndig-
heter och politiker gjordes. 
Uppmaning med brev för 
olika städer att stöda webbsi-
da – tillgängligt med tecken-
språk. Sign Webb ansökning, 
projekt plan och kontakter 
för detta 2007 och 2008 

Referensstöd och  
identitet i gruppen

Många informationsaktivi-
teter har genomförts för att 
stärka den egna språkgrup-
pens identitet och kultur, 
bland annat fortsättning på 
videowebbsidan ”Teckeneko” 

med små filminslag och 
även bevakning med direkt-
sänding på webben från 
Nordisk kulturträff på Island, 
Madrid Världskongressen 
för döva. Att sprida informa-
tion om den egna kulturen 
är viktigt, finlandssvenska 
döva deltog med hörande i 
”Föreningfestival” åren 2006, 
2007, 2008. Det har varit nyt-
tigt för båda parter och man 
märker mer positiv inställ-
ning till döva för varje gång.

Modersmål och identitet 
med teckenspråk mer ”kam-
panj” till politiker, intervju 
och film om modersmål 
betydelse för döva. Barn och 
familjeverksamhet, identitet 
och referensgruppstöd mål, 
språkstöd för familjer teck-
enspråk viktig och haft bra 
samarbete Finlands Dövas 
Förbund och huvudstadsre-
gionens dövföreningar. 

IT-samhället ger  
konkret möjlighet  
till lösning

Skapande av en egen webb-
portal med information och 
rådgivning är en konkret 
lösning på behoven och de 
möjligheter samt krav som 
finns på IT-samhällets till-
gänglighet.

Studiebesök och egna 
 konkreta arbeten, diskus-
sioner med olika organi-
sationer samt utvärdering 
med besök och diskussioner 
i grupp har gett bra respons 
och stöd till vår lösnings-
modell ”SignWebb”. Denna 
 planerade webbportal svarar 
bra mot behoven och tar till-
vara möjligheterna som er-
bjuds i nuvarande läge med 
Internet och  digitalfilmning.
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Catariina Salo är 
projektledare för 
Skriv Till.

Sedan år 2006 har EU-
parlamentet erbjudit av-
lönade praktikplatser till 
personer med funktions-
hinder. Detta är en positiv 
gest vars målsättning är 
att integrera personer med 
funktionshinder i arbetslivet. 
Nu pågår ansökningsperio-
den för praktikperioden som 

EU-parlamentet erbjuder praktikplatser  
till personer med funktionshinder

börjar den 15 mars. Mera 
information finns på EU-
parlamentets hemsida. 

Praktikplatserna är öppna 
både för personer som 
studerat vid universitet eller 
andra högskolor. Syftet med 
praktiken är att erbjuda ett 
antal handikappade personer 

meningsfull och värdefull ar-
betserfarenhet samt en möj-
lighet att bekanta sig med 
EU-parlamentets verksamhet. 
De avlönade praktikplatserna 
är fem månader långa.

För mera information:
Gå till EU-parlamentets 
svenska hemsida,  

http://www.europarl.
europa.eu/news/public/
default_sv.htm, välj 
Parlamentet från menyn 
och välj Praktikplatser 
från menyn Parlamentet 
och Du. Här finns en lista 
och den tredje på listan är 
avlönade praktikplatser för 
funktionshindrade

Wasa Teater. I mitt tycke var 
det fantastiskt, det var perfekt 
cirka 80 % av replikerna texta-
des det var alldeles tillräckligt 
för att kunna följa med hand-
lingen och så är det dessutom 
så att det jag ser det hör jag 
också, jag hörde flera gånger 
ord som inte fanns textade på 
skärmen eftersom jag hade 
texten som stöd.

Så man sitter inte bara 
där och läser text man hör 
verkligen alla repliker och 
det bästa utan att alls behöva 
anstränga sig.

Textad tv

Så fungerar det också då 
jag ser på text-TV, texten är 
kortare men  den stöder så att 
man kan höra också de ord 
som utelämnas. Viktigt är att 
det finns framför vem säger 
vad, vi som  oftast hör bara på 
ett öra har svårt att riktnings 
bestämma ljuden. Bra att veta 
vem som pratar vem man ska 
titta på. Inte heller för mycket 
text på skärmen man behöver 
lätt hitta tillbaka i texten. För 
många år sedan visades Anne 
på Grönkulla på Wasa Teater, 
jag hade ju läst böckerna och 
trodde jag skulle höra bättre 
så jag gick med hörande vän-
ner på föreställningen, den 
enda scenen jag uppfattade 
helt var en tyst scen som före-
ställde en begravning det var 
som pantomim. Fast man inte 
sa ett ord tyckte jag det var en 
fin scen men mina hörande 
vänner sa vad föreställde 
den scenen varför sa man 
ingenting? Så mimik, gester, 
kroppsspråk betyder mycket 
för oss som hör dåligt men 
vi vill också höra (läsa) orden 
för att helt kunna njuta av en 
teaterföreställning. 

Text: Gunnel Cederberg

Gunnel höll sitt anförande på 
Teaterseminariet i Helsingfors den 
1 december.

inte höra via slingan. För att 
man ska höra bra via induk-
tionsslinga bör det vara en 
slinga av god kvalité, de för-
sta slingorna som installera-
des på olika håll var inte alla 
bra. Vi som hör dåligt vi hör 
alla dåligt på olika sätt ingen 
hörselskadad är den andra 
lik vi har alla olika behov. Jag 
har svårt uppfatta låga toner 
medan någon annan har 
besvär med höga toner.

Textad teater

En textad föreställning kan vi 
alla läsa och också hörande 
tycker om att ha text. Sådant 
som för en hörande inte 
spelar så stor roll, akustik, 
belysning, att se den som 
pratar har storbetydelse 
för hur jag hör. Jag måste 
alltid se ansiktet på den som 
pratar jag läppavläser det 
är ungefär hälften av min 
hörsel. Men har jag text som 
stöd är inte det så viktigt. Jag 
har alltid tyckt om att gå på 
teater, länge gick jag även 
om jag missade mycket men 
då det blev så att jag skulle 
anstränga mej till max  men 
ändå inte hade behållning 
av en föreställning, många 
gånger gick jag hem trött, 
missnöjd och ledsen, ja då 
slutar man upp att gå på tea-
ter. Jag följer ändå med hela 
tiden vad spelar man på min 
teater, frågar folk som varit 
hur var det och skulle så 
gärna gå men det är cirka 20 
år sen jag kunnat njuta helt 
av en föreställning. Länge 
gick jag med barnbarnen 
på teater därför att barn-
pjäserna har enklare text, 
handlingen är känd jag vet 
ofta vad det handlar om. Och 
så kan jag njuta av samvaron 
med mina barnbarn och att 
de har roligt. Därför var det 
för mej och många andra 
en fantastisk upplevelse då 
vi i februari 2007 kunde se 
den textade föreställningen 
Fältskärns Berättelser på 

Mina erfarenheter

Samhället bjuder idag på 
evenemang av de mest skilda 
slag, varje dag läser jag i 
tidningen om teater, filmer, 
föredrag och kurser som jag 
gärna skulle gått på ifall 
det var textat. Mycket har 
idag blivit tillgängligt tack 
vare skrivtolkningen, men 
spontant kan jag inte gå 
på nånting, allt ska plane-
ras, skrivtolk beställas och 
alltid finns det inte ens en 
ledig. I februari 2007 hade 
vi på Wasa Teater en textad 
förställning av Fältskärns 
Berättelser, det var ett 
samarbete mellan teatern 
och Svenska hörselskadade i 
Vasanejden. Innan föreställ-
ningen träffade vi teaterfolk, 
diskuterade bland anant 
induktionsslingan ( T-slinga) 
som redan fanns på teatern 
och vi testade den. Då kom, 
från teaterns sida, förslaget 
att om vi ställer slingan i ord-
ning så behöver vi inte texta. 
Jag förstår att det är mycket 
svårt för en icke hörselska-
dad att kunna föreställa sig 
hur det är att alltid höra 
dåligt, många saker som är 
självklara för en hörande är 
överstigeliga hinder för oss. 
Man trodde att alla hörsel-
skadade kunde ha nytta av 
en fungerande slinga, tyvärr 
är det inte så. Svårt att säga 
men enligt mej har 50-60 % 
nytta av T-slingan. Vi som 
är svårt hörselskadade, har 
CI, personer som hör dåligt 
men inte har hörapparat och 
så finns det personer som 
har hörapparat där inte den 
funktionen finns, dessa kan 

En hörselskadads 
teatertankar

Mitt namn är Gunnel 
Cederberg, jag bor 
cirka 5 km norr om 
Vasa i grannkommu-
nen Korsholm. Jag är 
vuxendöv sedan 13 år 
men har idag CI, jag är 
född hörande men blev 
hörselskadad vid 23 års 
ålder då jag fick öron-
sjukdomen oto skleros.

Jag fick i ett tidigt stadium 
veta att jag kommer att bli 
döv i framtiden eftersom jag 
fått en mycket aggressiv form 
av sjukdomen. Jag var 26 år 
då diagnosen kom och min 
första hörapparat fick jag 
då jag var 28 år. Min hörsel 
försämrades hela tiden och 
jag behövde starkare och 
starkare hörapparat och till 
slut fanns det ingen hörap-
parat som hjälpte, jag hörde 
omgivningsljuden, prat, men 
kunde inte urskilja orden. 
1995 var jag vad man kallar 
vuxendövm, 30 år efter jag 
fått diagnosen oto skleros. I 
fem år försökte jag klara mej 
med TSS, läppavläste och att 
man skrev åt mej. År 2000 
fick jag ett choclea implantat 
(CI) en hörapparat som gör 
att döva och gravt hörselska-
dade personer kan höra ljud. 
Livet förändrades till det 
bättre för mej. Idag hör jag 
samtal i lugn och tyst omgiv-
ning bra, det beror ju mycket 
på hur motparten pratar, det 
är också svårt ibland då jag 
träffar okända personer men 
för mej är det ändå viktig 
med text i TV, teater, på sam-
färdsmedel.

Svenska Hörsel-
förbundets projekt 
Skriv till, vars målsätt-
ning varit att lyfta fram 
skrivtolkens arbete och 
uppgift, löper mot sitt 
slut. Ännu på slutrakan 
ordnades ett semina-
rium och två textade 
teaterföreställningar, 
Kjell Westös Det hjärta 
man har, på Svenska 
Teatern. 

J
ag är väldigt tude-
lad inför projektets 
slut, det har varit 
ett roligt projekt 
som ändrat karaktär 
ofta.  

Det känns skönt att se något 
som man jobbat med få en 
avslutning, bli till en helhet, 
men det vore väldigt viktigt 
att man fortsatte att jobba 
för skrivtolkning och text-
ning. Ett tvåårigt projekt är 
inte tillräckligt för att få ut 
all information”,säger pro-
jektledare Catariina Salo.

De resultat från under-
sökningar angående skriv-
tolkens arbete och text i 
teatern är överlag positivt. 
En förundersökning gjor-
des av institutionen för 
språk- och översättnings-
vetenskap på uppdrag av 
Hörselvårdsförbundet, 
informationscentralen för 
teater och statens kultur-
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museum. I undersökningen 
följde man en testgrupp som 
fick se en föreställning textad 
till finska. Undersökningen 
utredde hur man kan ordna 
jämställda teaterupplevelser 
för hörselskadade, utreda 
hur teatrarna ställer sig 
till textning samt att kolla 
framtidsutsikterna för textad 
teater. Den huvudsakliga 
målgruppen var hörselska-
dade och vuxendöva.

Mer textad teater! 

Resultatet var överlag po-
sitivt och ingen tyckte att 
det var svårt att följa med 
textningen. Testgruppen 
skulle gå på teater oftare om 
textning fanns. Även den hö-
rande publiken ombads ock-
så att fylla i enkäten. Endast 
ett fåtal skulle minska på 
att gå på teater om det fanns 
textning, flera skulle gå 
oftare men de flesta förhöll 
sig neutralt till textningen. 
Även den svenska textningen 
av föreställningen, som 
skedde i själva scenogra-
fin, som en del av pjäsen, 
den gick ju inte enbart på 
svenska utan många andra 
språk, fick mycket beröm 
genom den fina visuella 
planeringen och förverk-
ligandet. Placeringen av 
textningen är viktig, det ska 
vara lätt att följa med både 
text och skådisar samtidigt. 
Det är svårt att hitta en 
placering och uppbyggnad 
som alla är nöjda med. Det 

viktigaste kriteriet är pålit-
lighet. Manuset måste kom-
primeras och förkortas samt 
bearbetas så att det passar 
in. Viktigt för den som gör 
textningen är att sätta sig in 
i publiken situation, såväl 
bildligt som bokstavligt. 

Utrustning fattas

En enkät om inställningen 
till textning av teater skicka-
des också till alla teatrar i 
Finland. Så gott som alla de 
tillfrågade var i någon mån 
positivt inställda, även sde 
som inte hade erfarenhet 
av det från tidigare. En del 
teatrar har utrustning för 
textning men resurser  
krävs till själva textandet 
och utförande under före-
ställningen. Teatrarna var 
eniga om att  en utomstå-
ende bidragsgivare behövs 
för att få det förverkligat. 
De flesta teatrar har haft 
samarbete med hsk, många 
nämner teckenspråkstolk-
ning, teckenspråk har dock 
en begränsad publik medan 
text kan uppfattas av alla. 
Även äldre och invandrare 
drar nytta av texten. 

Erfarenheter  
från Norden

På Stockholms stadsteater 
används för tillfället en text-
ningsutrustning som baserar 
sig på en sändare och flera 
mottagare. Teaterbesökarna 
får en textningsdisplay 

som de kan ha i famnen 
var texterna visas alltefter-
som pjäsen framskrider. 
Systemet används flitigt på 
stadsteatern i Stockholm och 
på Dramaten, i Stockholm 
textas tiotals föreställningar 
årligen. Systemet utvecklades 
på Stockholms stadsteater 
med Jakob Tigerschiöld som 
den största motorn bakom 
projektet. Systemet testades 
på Svenska teatern den 1 och 
2 december i år.
 
– Det är ett väldigt ”tea-
tervänligt” system, säger 
Catariina Salo. De andra tea-
terbesökarna blir inte störda 
av text och scenografin blir 
inte heller lidande. Dock 
måste man hela tiden flytta 
ögonen fram och tillbaka. 
Den andra metoden som 
finns är att ha texten pro-
jicerad exempelvis ovanför 
scenen, då kan alla i publi-
ken också dra nytta av den. 
Tänk dig själv när du går på 
teater, oftast hör man nog 
inte allt som sägs, tänk så 
bra det vore för oss alla att 
ha textning!

Olika textningssätt har även 
provats i Norge. Skrivtolk 
Karen Olsen har använt sig 
av olika tekniker för att testa 
textad teater, t.ex. har en 
videokamera och en skild 
TV-skärm använts, men även 
projicering av text ovanför 
scenen. 
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Händelsekalendern 2008 & 2009

December
3.12 Caféträff i Mariehamn 
kl. 18.30–21.00 på 
Specialfritidshemmet 
Orion, Askuddsvägen 28, 
Mariehamn. Arr: Finlands 
Svenska Autism- och 
Aspergerförening. Mera info: 
Regina Wrede-Jansson, 050 
560 4609, regina@aland.net

8.12 Caféträff i Jakobstad 
kl. 18.30 på Omsorgsbyrån, 
Visasbacken 2. Arr: Finlands 
Svenska Autism- och 
Aspergerförening. Mera info: 
Maria Nyberg, 050 586 2070, 
maria.nyberg@karkulla.fi 

10.12. Nordisk konferens 
i Oslo. Brukarnas bruk av 
forskning om funktionshin-
der. I detta sammanhang 
definieras brukare som 
beslutsfattare, myndigheter, 
professionella, forskare och 
de funktionshindrade perso-
nerna själva.  
Info: www.nsh.se eller  
maarit.aalto@nsh.se. 
Konferensen har ingen 
avgift. Den understöds av 
Nordiska Ministerrådet.

11.12. Stödpersonsträff. 
Eriksgatan 8, Helsingfors  
kl. 16.30-18.

12.12. Öppna dörrars dag i 
Espoon Järjestöjen Yhteisö 
ry:s utrymmen i Esbo på 
Kauppamiehentie 6. Klockan 
13-18.

15.12 Cafeträff i Vasa 
kl. 18.00 på Vasa 
Huvudbibliotek, Proosa 2. 
Arr: Finlands Svenska Autism- 
och Aspergerförening. Mera 
info: Hannele Wilhelms-
Holmsten, 0400-492 723

24.12. GOD JUL!

31.12. GOTT NYTT ÅR!

2009

Januari
Årets först SOS Aktuellt 
utkommer vecka 6. Deadline 
för material: 27 januari. 

14.1 Cafeträff i Helsingfors 
kl. 18.00 på FDUV, 
Vilhelmsbergsg. 11 C.  
Arr: Finlands Svenska Autism- 
och Aspergerförening.  
Mera info: Anne Wetterhoff, 
anne.wetterhoff@pp.inet.fi, 
040 721 4959

16-17.1 PECS Workshop 
på Hotel Silveria, 
Krutkällarvägen 4, Vasa. Arr: 
Finlands Svenska Autism- och 
Aspergerförening. Mera info: 
Elina Sagne, elina.sagne@
fduv.fi, 040 508 5110.

17.1. Brailledagen.

22-24.1. Ménières-kurs. 
Information, forskningsre-
sultat, behandlingsmetoder. 
Pris: 30 euro. Anmälan: sista 
anmälningsdag 22.11.2008. 
Arrangör: Svenska hörsel-
förbundet rf  med under-
stöd av RAY. Hotel Victoria i 
Tammerfors.

22.1 Koncentrations-
svårigheter hos barn 
i åk 5–9 kl. 13.00 på 
Folkhälsans Seniorhus, 
Mannerheimvägen 97, 
Helsingfors. Arr: Lärum/
SPERES.  
Mera info: Heidi Lindqvist, 
heidi.lindqvist@speres.fi,  
040 500 19 08.

22.1 Koncentrations-
svårigheter hos barn i åk 5–9 
kl. 13.00 på Hotell Silveria, 
Krutkällarvägen 4, Vasa.  
Arr: Lärum/SPERES.  
Mera info: Ulla Stina Åman, 
ullastina.aman@larum.fi,  
050 360 21 68.

24-25.1 Mammahelg på 
Kaisankoti i Esbo. Helgen 
vänder sig till mammor som 
har barn med funktions-
hinder/utvecklingsstörning. 
Arrangör: FDUV. Mera info: 
Elina Sagne, (09) 43 42 36 15, 
elina.sagne@fduv.fi

26-30.1. Uppföljningsläger 
till höstens PECS-läger i 
Zacharias Topelius sko-
lan, Stenbäcksgatan 14, 
Helsingfors. Julia Biere 
från Pyramid Educational 
Consultants, England, berät-
tar hur man kan gå vidare 
med PECS. Nya anmälningar 
tas emot. 
Kontakta Emelie Krogius, 
tfn 040 555 9694, emelie.
krogius@pp.inet.fi

29.1 Informationsmöte om 
praktiska frågor kring arbete 
och utbildning för personer 
med utvecklingsstörning/
funktionshinder, kl 18.00-
21.00 på Yrkesinst. Prakticum, 
Ågatan 15, Borgå. Arrangör: 
Forumgruppen i Borgå för 
projektet Arbete genom 
samarbete/FDUV.  
Mera info: Marita Mäenpää, 
(09) 4342 3618,  
marita.maenpaa@fduv.fi

Februari
4.2 Cafeträff i Mariehamn 
kl. 18.30–21.00 på 
Specialfritidshemmet 
Orion, Askuddsvägen 28, 
Mariehamn. Arr: Finlands 
Svenska Autism- och 
Aspergerförening.  
Mera info: Regina Wrede-
Jansson, 050 560 4609, 
regina@aland.net

8-14.2. Vintertemaläger i 
Vuokatti. Uteaktiviteter så 
som skidning, utfärder och 
promenader i natursköna 
landskap. Simhall och bow-
ling. Inkvarteringen i stugan 
Pikkuhovi. Sista anmälnings-
dagen är fredagen den 9 
januari 2009. Deltagaravgift: 
250 euro, i den ingår resor, 
logi, måltider under lägret 
samt program. Anmälningar 
och förfrågningar tas emot 
av Tina Dunderfelt på  
FSS kansli, tfn 09-6962 3010 
eller per e-post  
tina.dunderfelt@fss.fi

23-28.2. Grundkurs i  
punktskrift. Mer info 
 www.fss.fi

Mars
SOS Aktuellt nr 2 utkommer 
vecka 12. Deadline för mate-
rial 10 mars. 

9-13.3. Vinteräventyrsläger i 
skidspåret. Plats: Kurssikeskus 
Syöte, Syöte. Ansökan senast 
06.02.2009. Kostnad: 70 euro. 
Arr. FSPC. www.fspc.fi

20-22.3. Kurs för arbetsföra. 
Information och hörseln,  
hörhjälpmedel, fysio-
terapi mm. Pris: 30 euro. 
Anmälan: sista anmälnings-
dag 20.01.2009. Arrangör: 
Svenska hörselförbundet rf. 
Åland. 

20-22.3. Skrivarkurs.  
Plats: Houtskärs kyrkliga  
folkhögskola, Åboland. 
Ansökan senast 27.02.2009. 
Kursen är helt avgiftsfri.  
Arr. FSPC. www.fspc.fi

Vill du lägga in mate-
rial på händelsekalen-
dern?  
Kontakta Daniela 
Andersson,  
daniela.andersson@
kolumbus.fi,  
GSM 044-5554388 .  
Deadline för material 
till nr 1/2009 är den 
27 januari. Tidningen 
utkommer vecka 6.
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